Em Cristo somos mais que vencedores
Encontro de Pequeno Grupo do dia 06 de abril de 2016
Quebra-gelo (10 min)
O quebra-gelo é utilizado para abrir o encontro. Geralmente se trata de uma pergunta a qual todos devem
responder de maneira sucinta, sendo o quebra-gelo modesto e rápido. A ideia do quebra-gelo é promover desde o princípio
um ambiente inclusivo e participativo, pois tem o objetivo de produzir um ambiente informal e descontraído.

Louvor e Adoração (10 min)
Após o quebra-gelo, inicia-se o momento dedicado ao louvor e a adoração no PG, com cânticos e orações. Aquele
que conduz o momento deve facilitar o encontro das pessoas com Deus, com simplicidade e profundidade. É o tempo de
louvar a Deus com cânticos espirituais, oração e contemplação.

Compartilhar a Palavra (20 min)
O líder do PG se torna o moderador desse momento, cujo objetivo é levar as pessoas as se engajarem na
experiência de compartilhar a Palavra, abrir seus corações e trocar experiências a medida que o Espírito Santo fala por
meio da Palavra. O ensino no PG se torna mais participativo, prático e contextualizado.

Leitura: Gênesis 27.1-45
1- O narrador conta como Jacó passou por cima de princípios éticos e causou a ruína de sua
família em sua busca pelo lugar mais alto no pódio, pois seu coração estava comprometido com
o ídolo do sucesso. Na sua opinião, como podemos identificar a idolatria do sucesso? Quais são
os seus sintomas?
2- A busca de Jacó por sucesso a qualquer custo acabou custando a ele sua família e essa é
uma verdade a respeito da idolatria do sucesso: resulta em fracassos muitas vezes
irrecuperáveis nas áreas mais importantes de nossa vida. Qual é o fracasso que você não
gostaria de experimentar jamais em sua vida?

Conclusão Cristológica
Paulo, escrevendo aos cristãos em Roma, os lembra de que apesar da aparente condição de
derrotados e fracassados, Cristo já havia lhes assegurado a vitória. Paulo esculpe esta belíssima
declaração: “Em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou”
(Romanos 8.37). Paulo estava afirmando claramente que mesmo sob intenso sofrimento e
perseguição – que é descrito no contexto anterior – os cristãos tinham a verdadeira vitória, a vitória
que realmente importa: a vitória da cruz! Jesus Cristo venceu na a morte, o pecado e o Tentador.
Jesus venceu e compartilhou alegremente sua vitória conosco por meio da graça de tal maneira que
em Cristo somos mais do que vencedores! Somente se descansarmos no Evangelho que nos mostra
a vitória de Cristo por nós é que poderemos mover nosso coração do ídolo do sucesso para o
senhorio de Cristo, pois o Evangelho afirma que não precisamos passar por cima de tudo para
chegar lá, pois Jesus já nos deu a vitória que de fato precisamos. O valor próprio, o sentido, a
realização e a segurança que estamos buscando no ídolo sucesso na verdade nos são dados pela
graça em Jesus Cristo!

Dinâmica da cadeira vazia e intercessão (10 min)
A cadeira vazia representa o fato de que existe espaço em nosso grupo para outros irmãos, cristãos e
principalmente não cristãos. É o nosso compromisso de ser um PG que convida as pessoas para se unirem a nós. Vamos
orar pedindo ao Senhor que nos desperte para a realidade daqueles que ainda não conhecem do Evangelho.

Próximo encontro
Determinar onde e quando será o próximo encontro de maneira que todos possam ter acesso ao endereço do
local da reunião.
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