BETEL – Buscando forças no Senhor
Encontro de Pequeno Grupo do dia 06 de julho 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: 1Samuel 30.1-19
1- Davi estava tendo um dia terrível: foi rejeitado pelos filisteus (1Sm 29), teve sua família
sequestrada (1Sm 30.3-5) e por fim seu homens, amargurados, queriam apedrejá-lo (1Sm 30.6).
Você já experimentou ou está experimentando momentos como o de Davi, em que tudo parece dar
errado?
2- Davi poderia ter desanimado e simplesmente desistido diante de tantas pressões. Afinal, o
desânimo traz a desesperança e a desesperança puxa a desistência. Mas Davi buscou forças no
Senhor! Compartilhe com o PG uma maneira prática de como podemos imitar Davi e buscar forças
no Senhor nas horas difíceis.

Conclusão Cristológica
Davi estava passando por um dos momentos mais difíceis de sua vida! Davi poderia ter
desistido de tudo, se suicidado, poderia ter se entregado ao apedrejamento. Mas Davi não desistiu!
Davi fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus (v.6). Davi buscou forças no Senhor para lutar em um
momento sombrio e o Senhor lhe deu a vitória! Mais do que isso: em seguida Saul morre no campo
de batalha e Davi inicia seu reinado sobre Judá. Se Davi desistisse, teria desistido na linha de
chegada! Pense nisso: o desânimo pode nos levar a desistir de promessas gloriosas de Deus para
nós e nossa família na linha de chegada. O autor de Hebreus nos diz: “Portanto, também nós, uma
vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos
atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta,
tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora
proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus.
Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês
não se cansem nem se desanimem” (Hb 12:1-3). Coloque seus olhos na cruz de Jesus e siga firme
no caminho do discipulado!

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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