	
  

Sola Scriptura
Encontro de Pequeno Grupo do dia 14 de outubro 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: João 1.1-18
1- Jesus é o ponto máximo da revelação que Deus faz de si mesmo. Nós cristãos cremos que as
Escrituras são a Palavra revelada de Deus, e que ir até as Escrituras é um encontro com o próprio
Cristo. Pensando na importância das Sagradas Escrituras para a nossa vida, compartilhe com o
Pequeno Grupo o tempo que você dedica a meditação nas Escrituras em sua semana e como você
faz o seu momento devocional.
2- Você já teve a experiência de ouvir Deus falar com você através das Escrituras dando orientação
e discernimento para lidar com alguma situação difícil? Compartilhe com o PG e inspire as pessoas a
buscar relacionamento com Deus e orientação por meio das Escrituras.

Conclusão Cristológica
João está introduzindo o seu Evangelho com uma ideia desafiadora: Deus escolheu
se revelar por meio das Sagradas Escrituras, dando sua Palavra inspirada as gerações de
homens e mulheres que viveram antes de Jesus. Contudo, na plenitude do tempo o próprio
Deus se fez carne e habitou entre nós. O Filho é aquele que mostra em si mesmo o Pai, é a
revelação máxima que Deus fez de si mesmo. A vinda de Jesus mudou completamente a
maneira como compreendemos as Escrituras, por que o ato de encarnação de Jesus nos
mostrou que Deus se revela por que nos ama, por que deseja relacionamento conosco.
Essa compreensão faz com que vejamos as Escrituras como mais do que um livro ou um
registro: a vemos como um ato de amor e de busca de relacionamento. Por isso nós
reformados temos tanto apreço pelas Sagradas Escrituras e dizemos com firmeza: Sola
Scriptura.
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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