Vivendo a identidade que Jesus nos deu
Encontro de Pequeno Grupo do dia 23 de novembro 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.

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: Amós 9.7-15
1- Destaque aquilo que mais te chamou a atenção na mensagem.
2- Israel queria desfrutar das bênçãos de Deus mas sem obedecer ao Senhor e por isso o profeta
lembra o povo de que o caminho para desfrutar das bênçãos do Senhor era a obediência (Amós
9:10). Existe alguma área da sua vida na qual você acredita que bênçãos estão sendo retidas por
falta de obediência e submissão ao Senhor?
3- O Senhor nos chama a submissão a sua vontade como discípulos de Jesus. Nesse instante
vamos orar dois a dois intercedendo uns pelos outros para que o Espírito Santo possa realizar essa
obra em nós.

Conclusão Cristológica
Não é pela grandeza de nossos atos, por mais santos que eles se pareçam, que seremos
justificados. Mas pelo reconhecimento de nossas fraquezas e pelo sincero arrependimento. A
submissão é fundamental na história da redenção. Sem ela nosso relacionamento com Deus seria
impossível. O próprio Deus, em Jesus, se submeteu para viabilizar um canal de relacionamento com
os homens. Ele se esvazia de si, tomando forma humana, para que através de sua encarnação ele
estabelecesse uma ponte conosco. Sem esse esforço de Jesus em nossa direção, estaríamos
perdidos e afastados de Deus para sempre. Sem a sujeição voluntária de Jesus, nosso caminho
seria a perdição eterna. A cruz é o ponto de convergência: Homens esvaziados da arrogância e do
pecado, submetem-se voluntariamente a um Cristo esvaziado de sua divindade, que nos recebe e
nos aceita em sua graça.

O nosso amigo de oração (10 min)
Neste momento o líder convida as pessoas a compartilhar quem é o amigo de oração: alguém por quem estamos
orando para que o Espírito Santo possa tocar o coração dessa pessoa para o Evangelho e para uma visita no PG.

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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