O Conhecimento de Deus
Encontro de Pequeno Grupo do dia 11 de novembro de 2015
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: 2Samuel 6.1-15
1- Nesta história impressionante, Uzá é fulminado pela ira do Eterno, que se acendeu contra ele por ter tocado a arca do
Senhor. Davi não conhecia a Lei de Moisés que ordenava que a arca fosse transportada pelos levitas e sua ignorância e
consequente desobediência acarretou na morte de Uzá, que tocou com irreverência na arca. Compartilhe com o grupo:
você já teve a experiência de sofrer por não conhecer algum princípio, mandamento ou verdade da Palavra de Deus?
2- Por outro lado, muitas vezes conhecemos as Escrituras e até temos uma compreensão ampla de suas verdades,
princípios e mandamentos. Todavia, algumas vezes no meio do sofrimento, da tribulação, da espera ou da tentação essas
verdades não enchem nosso coração como deveriam. Que verdade das Escrituras você gostaria de ver encher plenamente
seu coração diante das lutas que você tem vivido? Por que?
Observação para o Líder: muitas vezes temos uma compreensão conceitual de algumas verdades bíblicas mas elas não
entram profundamente no coração devido a uma série de fatores. Por exemplo: o perdão de Deus, seu amor e sua
presença conosco. Sabemos dessas coisas mas as vezes não as sentimos como gostaríamos. Não somos levados por
sentimentos, mas o sentimento é uma parte importante da experiência de relacionamento pessoal com o Eterno. Se houver
dúvidas dos membros, você pode ilustrar com algumas sugestões, incluindo os exemplos anteriores. A questão é: o que é
que já conhecemos mas que gostaríamos de sentir com mais profundidade neste momento que estamos vivendo?

Conclusão Cristológica
Jesus Cristo é a plena revelação de quem Deus é, Jesus veio mostrar quem o Pai é e revelar
em plenitude a verdade do amor do Pai por nós. Se temos dúvida da presença, do amor ou do
perdão de Deus, devemos olhar para a cruz pois Jesus é a prova máxima, irrefutável, de que Deus
se colocou ao nosso lado em nosso sofrimento e se colocou em nosso lugar na cruz de condenação
e dor. Jesus Cristo veio não apenas nos dizer verdades sobre um Deus que ama, mas é o Filho
Eterno em pessoa nos mergulhando na experiência do amor do Deus Trino.

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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