O espelho da alma
Encontro de Pequeno Grupo do dia 08 de março 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: Juízes 6.11-24
1. Compartilhe aquilo que mais te chamou a atenção na reflexão no domingo.
2. Gideão recebeu uma visita do Senhor, que veio para lhe dizer que ele era o novo juiz de Israel.
Contudo, Gideão não via a si mesmo como um homem que poderia ser usado por Deus, pois se
achava inferior e menor. E você, como você se vê? Compartilhe um pouco com o PG.
3. Pessoas que lutam com baixa auto estima sabem que não é possível mudar o que sentem apenas
repetindo para si mesmo “Você é importante, você tem valor!”. Antes, a autoestima está ligada a
nossa autoimagem e como é difícil mudar a imagem que temos de nós mesmos. Você já viveu ou
vive o drama da baixa auto estima? Compartilhe com o PG.

Conclusão Cristológica
A boa notícia é que essa auto imagem negativa não precisa ser o nosso destino, pois essa
auto imagem é uma falsa identidade, não é aquela para a qual Deus nos criou, uma identidade
mentirosa, uma máscara que oculta nosso verdadeiro rosto. Jesus em seu batismo ouviu a voz do
Pai, que lhe disse do céu: “Você é o meu filho amado! Eu tenho alegria em você!”. A família de Jesus
o rotulou como maluco. Os fariseus disseram que Ele era herege. Satanás duvidou da filiação de
Jesus. Os discípulos tentaram fazer de Jesus um libertador político. O romanos o viram como
arruaceiro e charlatão. Muitas vozes tentaram dizer para Jesus quem Ele era, qual o seu valor, mas
ele só ouvia uma voz: a voz do Pai. Você só precisa ouvir a voz do seu Pai: “Meu filho amado, minha
filha amada...” Deus já te perdoou. É preciso perdoar a si mesmo. O Pai nos aceita. É preciso aceitar
a nós mesmo com todas as nossas contradições. O Filho morreu em seu lugar. Agora é preciso
banhar-se ousadamente nas águas do perdão de Deus e lembrar-se sempre: Deus te fez e Deus não
faz porcaria!

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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