A geração que se mantém fiel em tempos difíceis
Encontro de Pequeno Grupo do dia 12 de julho 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: João 14.1-14
1. Compartilhe aquilo que mais te chamou a atenção na reflexão no domingo.
2. Jesus diz que a geração que está preparada para enfrentar tempos difíceis, para enfrentar os
últimos dias, é uma geração que crê, que tem fé em Deus. Neste exato momento, existe alguma área
de sua vida na qual você tem sido desafiado/a a crer nas promessas de Deus?
3. A geração que está preparada para enfrentar os últimos dias também se mantém fiel a Jesus.
Compartilhe com o PG uma atitude prática que você adota a fim de testemunhar de Jesus com sua
vida diante de uma geração que tem abraçado o pecado como estilo de vida. Lembre-se: precisa ser
prático e sucinto!

Conclusão Cristológica
Jesus diz aos seus discípulos: “Na casa de meu Pai há muitos aposentos [...] Vou prepararlhes lugar [...] Voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver” (Jo 14.1-3). No
tempo de Jesus quando os pais de dois jovens combinavam o noivado de seus filhos iniciava-se um
período no qual noiva e noivo permaneciam distantes. Ela voltava para casa para preparar o enxoval
e ele voltaria para a casa do pai para construir um quarto a mais ali, uma vez que as famílias viviam
em casas com múltiplos quartos. Depois de certo período, aquele tempo de separação daria lugar a
uma união definitiva, a uma família nascendo. Por isso Jesus diz que vai para junto do Pai para nos
preparar morada: haverá um tempo de espera tal qual a noiva esperava pelo noivo, mas que
terminado este período Jesus virá para estar conosco em uma só família! Que metáfora maravilhosa:
nós estamos em uma espera de amor, todos nós que fomos lavados no sangue de Cristo, salvos na
cruz do Redentor que morreu por nossos pecados e perdoou todas as nossas dívidas para nos fazer
uma noiva linda aos seus olhos, sem qualquer mancha nem ruga. Que possamos permanecer fiéis ao
Senhor em todas as coisas e orar juntos como igreja: ora vem, Senhor Jesus!

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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