A missão do Eterno onde estamos
Encontro de Pequeno Grupo do dia 11 de janeiro 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: Ester 4.1-17
1- Compartilhe com o PG aquilo que mais te chamou a atenção na mensagem.
2- Ester acabou descobrindo por meio das circunstâncias a missão do Eterno para sua vida
exatamente onde estava. Muitas vezes isso acontece conosco também. Você já teve a experiência
de descobrir a missão do Eterno exatamente onde você já estava? Compartilhe com o PG.
3- Deus muitas vezes nos chama a tomarmos uma posição e aceitarmos a missão que ele tem para
nós em nossa família, em nosso trabalho, em nossa faculdade, na escola e em nossa igreja. Qual é o
chamado que o Eterno está mostrando ao seu coração e onde?

Conclusão Cristológica
Ester se posicionou diante do seu chamado: tomou a decisão de entrar perante o rei
sem ser convocada arriscando a sua vida. Dessa forma, Ester entrou na presença do rei,
que estendeu para ela seu cetro e a recebeu em sua presença. Ester conseguiu o favor do
rei, que tanto ordenou a execução de Hamã quanto emitiu outro decreto permitindo aos
judeus resistirem aos seus executores, uma vez que o primeiro decreto não poderia ser
revogado. O que pode acontecer quando abraçamos a nossa missão? O autor de Hebreus
fala ao coração dos cristãos que estão pensando em abandonar a sua missão (Hb 12.1,2),
nos convocando a olhar firmemente para Jesus, que é o auto e consumador de nossa fé.
Quando pensarmos em desistir, que possamos olhar para o sofrimento vicário de Jesus por
nós na cruz. Jesus suportou com alegria o sofrimento tendo em vista a recompensa
prometida pelo Pai: nós mesmos! Que possamos ter as promessas do Pai em nosso
coração, e energizados pelo exemplo de Jesus correr a corrida que nos está proposta.
Dinâmica da cadeira vazia e intercessão (10 min)
A cadeira vazia representa o fato de que existe espaço em nosso grupo para outros irmãos, cristãos e
principalmente não cristãos. É o nosso compromisso de ser um PG que convida as pessoas para se unirem a nós. Vamos
orar pedindo ao Senhor que nos desperte para a realidade daqueles que ainda não conhecem do Evangelho.

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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