Deus reaviva o seu povo
Encontro de Pequeno Grupo do dia 14 de setembro 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: Ezequiel 37.1-14
1- O profeta é colocado diante de um vale de ossos que simboliza o estado espiritual de Judá, uma
cena triste que mostra que o esfriamento acabou acarretando um cenário de morte. Compartilhe com
o PG: como está a sua vida espiritual? Como está o seu relacionamento com Jesus?
2- Deus envia uma mensagem poderosa através daquela visão ao profeta e a todo o povo de Deus:
o Eterno é capaz de renovar, de reavivar espiritualmente o seu povo! Vamos fazer um exercício
juntos: fale uma palavra de renovo espiritual, uma palavra de bênção para o seu vizinho da direita
(sem acanhamento e com alegria!). Que nós possamos nos animar mutuamente com a promessa de
que o Senhor pode restaurar nossa vida espiritual e nos fazer mais profundos e maduros em Cristo!

Conclusão Cristológica
O profeta estava diante de uma visão tenebrosa: um vale de ossos muito muito secos. Esse
quadro de morte e desolação ainda é mais terrível se pensarmos que estava ali para representar o
estado de morte espiritual do povo de Deus! No entanto, o Eterno comandou ao profeta que
pregasse ao vale de ossos secos e o Espírito de Deus junto músculos e tendões e em seguida
soprou nova vida sobre aquele exército. Essa é uma profecia que se cumpriu plenamente quando
Deus derramou do Espírito Santo sobre a igreja primitiva, regenerando os corações daquela
comunidade de tal maneira a marca-los com a presença poderosa do Espírito de Cristo. O
Consolador, que vive em nós, pode nos revigorar, nos dar novo ânimo na caminhada com Jesus. Se
estamos desanimados e frios, o próprio Senhor nos toma pela mão e nos concede renovado desejo
de caminhar com Ele. Vamos juntos!

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.
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