E o Deus de Paz Estará Com Vocês
Encontro de Pequeno Grupo do dia 07 e 08 de Junho de 2017

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: 2 Co. 13:1
123-

Compartilhe aquilo que mais te chamou a atenção na reflexão no domingo.
Segundo o apóstolo Paulo o auto aperfeiçoamento é uma condição para que o Deus de amor e paz
esteja conosco. Como discípulo de Cristo qual é a área de sua vida que você ainda precisa melhorar?
Outro aspecto importante é quando Paulo diz que os coríntios deveriam viver em paz e ter um só
pensamento para que Deus estivesse no meio deles. Diga o que levou você a ser membro de nossa
comunidade, e aproveite para citar uma virtude de nossa igreja.

Conclusão Cristológica
Normalmente as pessoas se juntam em alguma agremiação ou associação por que elas têm coisas em comum.
Quando as pessoas se associam a um clube elas têm um objetivo: o lazer. Quando vão a um estádio: ver o time
de coração. Quando entram num fã clube: seguir um determinado artista. E na igreja? Certamente diríamos:
Cristo. Esse tem sido um grande desafio para nós. Em nenhuma hipótese podemos “vestir a camisa de Cristo” e
viver como se não o conhecêssemos. O que nos faz uma igreja não é um emblema ou um escudo. Nem mesmo
se tenho uma carteira de membro ou se fui até mesmo batizado. Mas o que me torna discípulo de Jesus é a
maneira como vivo e como me relaciono com meus irmãos. Sou de Jesus se busco viver como ele.

Nosso Amigo de Oração
A cada encontro, vamos compartilhar com o PG o nome de uma pessoa em nosso círculo de familiares, de
amigos, do trabalho, da faculdade ou da escola pelo qual vamos orar pedindo ao Senhor uma oportunidade de
trazê-lo ao nosso PG! Vamos perseverar em oração pelo nosso Amigo de Oração!

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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