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Solus Christus
Encontro de Pequeno Grupo do dia 07 de outubro de 2015
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: Lucas 19.1-10
1- Zaqueu havia se tornado publicano em sua busca por realização, sucesso, respeito, valor próprio
e outras realidades. Estava procurando realidades legítimas do jeito errado. Você acredita que possa
haver alguma alguma realidade legítima que você possa estar buscando do jeito errado ou no lugar
errado?
2- Quando foi amado por Jesus, Zaqueu encontrou o que estava procurando. Ou melhor: Zaqueu foi
encontrado pelo amor, pela aceitação, pelo senso de valor próprio, pela dignidade e afeto de Jesus e
isso mudou sua relação com o dinheiro, que passou a ser apenas dinheiro. Existe alguma área de
sua vida que você gostaria que o amor de Deus pudesse transformar por completo como fez com
Zaqueu?

Conclusão Cristológica
Zaqueu era um homem em busca das realidades certas, mas tomou caminhos
errados. Contudo, um dia Jesus passou pela vida de Zaqueu e lhe deu o que ele esperava:
amor, segurança, senso de valor, realização, aceitação incondicional. O que a história de
Zaqueu nos mostra é que quando somos amados já não conseguimos permanecer os
mesmos. O amor de Jesus nos transforma por inteiro. Nosso grande desafio é aprendermos
a receber, a acolher esse amor. Ser amado não é algo que sabemos, por que nunca fomos
amados assim antes, mas quando descobrimos que o amor, a aceitação e a segurança que
estamos buscando estão somente em Cristo tudo muda.
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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