Centralizar
Encontro de Pequeno Grupo do dia 12 de outubro 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: Isaías 37.1-20
1- Após esclarecer qual é o problema, nosso primeiro impulso é tentar consertar as coisas com
nossa própria força, do nosso jeito, com os nossos recursos. Você já teve uma experiência de “pior o
emendo do que o soneto” ao tentar resolver um problema ou reparar um relacionamento sem
envolver o Eterno na situação?
2- Ezequias nesta história age com uma enorme maturidade espiritual, pois buscou o Senhor em
primeiro lugar. Podemos aplicar o movimento “Centralizar” de quatro maneiras: 1- Buscar ao Senhor
antes de qualquer coisa; 2- Colocar o Senhor como a maior prioridade em nossas vidas; 3- Estar
aberto para ser moldado pelo Senhor e 4- Agir em oração, orar agindo. Qual dessas aplicações você
acredita ser mais necessária para você e por que?

Conclusão Cristológica
Sabemos que nossa autossuficiência nos leva a cair nos buracos da vida, e o grande
contrassenso seria esperar que a autossuficiência nos tire dos buracos nos quais ela nos colocou.
Muitos dos nosso problemas são efeitos colaterais do fato de que colocamos o Senhor e sua Palavra
em um lugar marginal em nossas vidas e é exatamente por isso que o segundo movimento de nossa
série de reflexões é centralizar: levar nossa vida aos pés de Jesus Cristo e colocar a presença do
Eterno no centro de nossas vidas, no lugar mais importante, como uma prioridade máxima. Primeiro
ir ao Eterno, e depois o resto. Quando tentamos resolver nossos problemas deixando o Eterno de
fora ou escanteado como uma peça decorativa, só geramos mais problemas. Jesus nos ensinou a
buscar o Reino de Deus em primeiro lugar (Mt 6.33) e isso obviamente significa buscar a Deus, sua
vontade para nós e sua vida em nós antes de qualquer coisa e acima de tudo. Centralizar.

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.

1

