BETEL – Responsável mesmo diante do sofrimento
Encontro de Pequeno Grupo do dia 13 de julho 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: 2Samuel 16.5-14
1- Davi estava em um momento de extremo sofrimento, mas conseguiu discernir sua responsabilidade
diante dos fatos duros que estavam acontecendo: Davi sabia que estava colhendo as consequências de
seu pecado, assim como o profeta Natã disse que aconteceria (2Sm 12). Davi não se vitimizou diante do
que estava acontecendo, mas tomou para si a responsabilidade. Cada um dos integrantes do PG vai
exemplificar neste momento uma típica fala de uma pessoa que se coloca na posição de vítima nesse
momento (Exemplo: “Eu sou assim por causa daquilo...” ou “Fiz isso por que tal pessoa fez primeiro...”.
Ajude o grupo a identificar falas de vitimização para construir a segunda pergunta).
2- O nosso desafio é nos tornarmos responsáveis e protagonizar nas diversas áreas de nossa vida,
especialmente em tempos de sofrimento. Compartilhe com o PG uma área de sua vida na qual você
acredita que precisa se tornar mais responsável e compartilhe uma maneira de fazer isso de forma
prática, sucinta e específica.

Conclusão Cristológica
Não é a toa que Davi, ao longo das Escrituras e da história da igreja, ficou conhecido como
um homem segundo o coração de Deus. Embora sendo pecador e cometendo pecados graves, em
momentos críticos Davi tinha uma capacidade de voltar-se de maneira arrebatadora na direção do
Eterno. Neste momento crítico de sua vida, Davi conseguiu ouvir a voz do próprio Deus na boca de
Simei, mostrando uma profunda sensibilidade espiritual e uma capacidade incrível de assumir a
responsabilidade por seus pecados e faltas. Responsabilidade. Esta é uma palavra muitíssimo
importante no vocabulário cristão, pois Jesus se tornou responsável por nossos pecados na cruz do
calvário, levando nossos pecados sobre ele mesmo. Ao mesmo tempo, Jesus nos tornou seus
discípulos e nos deu uma responsabilidade: seguirmos a ele levando a nossa cruz. Devemos rejeitar
qualquer Evangelho que não nos torna mais responsáveis diante de Deus, Evangelho do pode tudo.
Dietrich Bonhoeffer disse: Evangelho sem obediência e sem cruz é graça barata, falso Evangelho.

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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