Compartilhar o Evangelho: o conteúdo do Evangelho
Encontro de Pequeno Grupo do dia 10 de agosto 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: Colossenses 1.15-23
1- Compartilhar o Evangelho com as pessoas é um dos pilares de nossa missão como comunidade e
uma parte essencial de quem somos como cristãos: todo cristão é chamado para compartilhar o
Evangelho. A primeira questão que precisamos abordar é “O que compartilhar?”. Vamos fazer uma
brincadeira: você está em uma situação específica que exige que você compartilhe o Evangelho em
2 minutos, 120 segundos! O líder vai monitorar o tempo e você vai fazer uma breve apresentação do
Evangelho dentro deste tempo! Todos as suas marcas!
Obs: Caros líderes, desafiem todos os presentes a participar nesse momento. O objetivo é
demonstrar como antes de mais nada precisamos refletir sobre o conteúdo do Evangelho para
estarmos aptos a evangelizar na escola, na faculdade, no trabalho e nos demais contextos.
2- Uma apresentação completa do Evangelho passa por cinco atos: Criação, Queda, Redenção,
Arrependimento e Fé e Glorificação. Qual destes na sua opinião é mais difícil para você testemunhar
para um amigo em um evangelismo pessoal e por que? Escolha apenas um.

Conclusão Cristológica
Jesus nos chamou para Ele e nos reconectou com o Deus Trino por meio de sua morte e
ressurreição. Jesus não nos salvou para vivermos uma vida velha, mas para vivermos uma nova vida
e um dos traços mais marcantes dessa nova vida é que nos tornamos multiplicadores da Boa Notícia
que nos reconectou ao Pai. Todo cristão é chamado para testemunhar acerca do Evangelho que o
salvou. Somos chamados a ser igreja não dentro das quatro paredes, mas sal da terra e luz no
mundo, proclamando as boas novas no contexto da escola, do trabalho e da faculdade. Devemos
nos lembrar do que nos ensinou Pedro: “Estejam sempre preparados para responder a qualquer que
lhes pedir a razão da esperança que há em vocês” (1 Pedro 3.15). Para podermos testemunhar do
Evangelho, precisamos conhecer e compreender o Evangelho, pois não podemos apresentar as
pessoas a um Salvador que não conhecemos pessoalmente.

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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