Quem é Jesus pra você?
Encontro de Pequeno Grupo do dia 14 de dezembro 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.

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: Marcos 8.22-38
1- Destaque aquilo que mais te chamou a atenção na mensagem.
2- Jesus pergunta aos discípulos: “Quem eu sou pra vocês?”. Os discípulos achavam que Jesus iria
encarnar a figura do Messias libertador político e militar e portanto nutriam expectativas irreais a
respeito dele. Você já passou pela experiência de ter falsas expectativas a respeito de Jesus e se
frustrar?
3- Nossa geração gosta de ver Jesus como um guru espiritual, um sábio, alguém que é iluminado.
Por outro lado, essa mesma geração nega completamente a ideia de que Jesus seja Deus Homem
morrendo na cruz do calvário pelos nossos pecados. Como podemos mostrar para um amigo,
parente ou colega de trabalho quem Jesus realmente é?

Conclusão Cristológica
Mais de dois mil anos se passaram e no entanto as pessoas continuam dando respostas
equivocadas sobre quem Jesus é: revolucionário, justiceiro, guru, sábio, gente boa, espiritualizado,
uma pessoa iluminada e coisas do tipo. Cada vez que afirmamos que Jesus é o maior psicólogo que
já existiu ou o maior líder que já existiu podemos estar sutilmente negando o que Jesus disse acerca
dele mesmo: Ele é o Filho Eterno do Pai, o Messias Sofredor enviado pelo Pai para morrer na cruz
do calvário por nossos pecados e ser ressurreto pelo poder do Espírito Santo. Jesus diz de si
mesmo: “Eu sou o Salvador!”. O grande dilema é que nossa geração não se vê como necessitada de
salvação de qualquer forma ou grau. A autossuficiência diabólica dos fariseus do passado se
manifesta hoje em variadas formas, mas sempre chegando no mesmo lugar: não precisamos de um
Jesus Salvador, nos basta o Jesus sábio e iluminado. Como igreja, nosso papel é lembrar a nossa
geração: fique com Jesus nos termos dele ou o rejeite completamente por que diante de Jesus não
existe um muro para ficar em cima, não há como ficar no meio do caminho.

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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