Buscando a intimidade com o Pai
Encontro de Pequeno Grupo do dia 08 de fevereiro 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: Romanos 8.12-17
1. Compartilhe aquilo que mais te chamou a atenção na reflexão no domingo.
2. Foram destacadas quatro razões pelas quais muitas vezes temos dificuldade de cultivar a
intimidade com o Pai: 1- Projetar as falhas de nossos pais em Deus; 2- Substituir o
relacionamento vivo com Ele por uma religiosidade fria e mecânica; 3- Substituir o
relacionamento pessoal pela concepção de um Deus conceitual, uma ideia e não uma pessoa;
4- Manter uma relação utilitarista com Deus. Qual você acha que seria a barreira mais difícil pra
você? Escolha apenas uma e comente.
3- A oração é esse lugar bendito no qual o Espírito Santo nos mergulha na paternidade de Deus.
Nesse momento, procure aquele irmão do PG com quem você tem menos proximidade e separe
esse tempo para orar junto com ele. Vamos orar dois a dois, pedindo que o Espírito Santo
derrame em nosso coração esse senso maravilhoso do amor do Pai.

Conclusão Cristológica
Jesus se dirigia a Deus como “Abba Pater”, de maneira íntima e profunda revelando o
relacionamento especial que tinha com Deus. No entanto, há um momento registrado pelos
Evangelistas Sinóticos quando Jesus ora pregado a cruz do calvário, citando as palavras do
Salmo 22: “Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste...” (Mt 27.46). O fato é que ao
tomar sobre si o nosso pecado, a relação de intimidade do Pai do Filho foi quebrada. Eles foram
separados por que o pecado sempre gera desconexão. O Filho abriu mão de sua intimidade com
o Pai na cruz do Calvário para que pudéssemos experimentar o que significa ter intimidade com
o Pai, o mesmo Jesus que nos ensinou a chamar a Deus de “Pai Nosso”. Agora, o Espírito está
nos ensinando a orar como Jesus: “Abba Pai…”

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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