Quando a gente se importa
Encontro de Pequeno Grupo do dia 09 de agosto 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: Neemias 1.1-4
1. Compartilhe o Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. Existe alguma área de sua vida na qual você se acostumou com as ruínas e precisa ser tomado
por um santo descontentamento?
3. Neemias dedicou sua vida ao serviço do seu povo e isso fez a diferença. Como você pode fazer a
diferença em nossa igreja com seu serviço e engajamento?

Conclusão Cristológica
E se Neemias não tivesse se importado? E se Jerusalém tivesse desaparecido? E se os judeus
fossem esparramados pela face da terra e diluídos? Talvez o mundo não visse o judeu mais ilustre
que se levantou sobre a face da terra: Jesus de Nazaré, o Leão da Tribo de Judá. Deus colocou o
peso do destino da humanidade no coração de Neemias ao convocá-lo para a missão de levantar os
muros de Jerusalém. Jesus tem uma história idêntica a Neemias: os nossos pecados e problemas
não eram um problema dele, mas Ele saiu de uma condição de glória e assumiu nossa humanidade
e fez muito mais do que isso: assumiu nossos pecados na cruz do calvário e morreu em nosso lugar.
E tudo isso por que? Por que Ele se importa conosco! Fomos salvos por um Redentor que se importa
e por isso não devemos nos acomodar em apatia e indiferença. É tempo de cada membro de nossa
igreja saber que a igreja é sua, é minha, é nossa responsabilidade.

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 do Pequeno Grupo.
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