Coragem para avaliar

Encontro de Pequeno Grupo do dia 10 de janeiro de 2018
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 2.11-18
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. Neemias tinha o projeto de reconstruir a cidade de Jerusalém e começou com um passo simples,
mas difícil: fazer uma avaliação sincera do estado real dos muros e portões. Como você diante do
desafio de fazer uma avaliação sincera da sua vida?
3. Em sua avaliação, qual área de sua vida mais precisa de uma reforma profunda em 2018?

Conclusão Cristológica
Jesus estava sendo criticado por andar com a ralé social e espiritual de seu tempo. Os líderes
judaicos estavam falando mal de Jesus pra todo mundo por que Jesus estava o tempo todo cercado
de pessoas desqualificadas: pecadores, prostitutas, publicanos, pobretões, gente da ralé e ignorante.
Então, Jesus disparou uma frase fulminante, direta como um soco na boca do estômago: “Não são
os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos,
mas pecadores” (Mc 2.17). Jesus está sendo claro: para receber o remédio da graça e do perdão de
Deus é necessário antes aceitar o diagnóstico de que estamos enfermos em nossa condição de
pecado! Não é possível haver tratamento antes de haver um diagnóstico e é impossível existir um
diagnóstico antes de haver um exame. O Evangelho nos dá coragem para nos achegarmos a Deus
para sermos examinado, por que independente do resultado seremos aceitos e amados pelo Pai!
Que no início de 2018, tenhamos coragem para fazer um exame de nossas vidas!

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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