O meu fardo pesado
Encontro de Pequeno Grupo do dia 09 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. 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: Gálatas 6.1-5
1- Paulo exorta dois tipos de pessoas na comunidade por meio do Evangelho: os hiper responsáveis e o
os que não conseguiam exercer sua responsabilidade pessoal. Ilustramos essa diferença utilizando a
história da cigarra e da formiga. Com quem você se parece mais: com a cigarra ou com a formiga?
2- Para cada um Paulo dá um comando espiritual. Para os hiper responsáveis, Paulo os chama a
compartilhar seus fardos pesados, abrindo mão dessa auto imagem de super heróis para abraçar e viver
sua humanidade e suas limitações, pedindo ajuda e estabelecendo limites. Para os que precisam crescer
em responsabilidade, Paulo afirma que já é tempo de crescer, de amadurecer e parar de terceirizar suas
responsabilidades. Paulo está chamando todos ao equilíbrio! Compartilhe com o PG uma – apenas uma –
atitude específica que você vai tomar rumo ao equilíbrio.

Conclusão Cristológica
Viver como uma pessoa hiper responsável é um fardo pesado, pois nos culpamos e nos
cobramos: somos o pior patrão do mundo para nós mesmos. Mas viver como uma pessoa incapaz
de responder por nós mesmos também é, pois mesmo querendo mudar encontramos resistência
dentro de nós mesmos. Nos sabotamos, abortamos o processo de amadurecimento, nos voltamos de
novo e de novo e de novo para pessoas que possam nos ajudar a lidar com as responsabilidades
que são nossas e só nossas. Olhando de diferentes perspectivas, a vida de ambos, do hiper
responsável e do irresponsável, é um fardo pesado. Jesus, no final do capítulo 11 do Evangelho de
Mateus nos chama: “Venham para mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados...” (Mt
11.28). Jesus chama o mais hiper responsável, para que este venha a descobrir que o fardo da
salvação é pesado demais e se render ao Salvador que leva esse fardo por ele. Jesus chama
também o irresponsável e lhe assegura que ele é amado e lhe dá o seu jugo, uma responsabilidade,
dando a ele o estímulo certo para a mudança e para o crescimento. Em Jesus a cigarra e a formiga
fazem as pazes ao descobrir que cada uma tem uma lição a aprender e que ambas estão debaixo do
mesmo amor: o amor do Salvador por nós todos!

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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