O encontro consigo mesmo
Encontro de Pequeno Grupo do dia 15 de março de 2017
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: Lucas 22.31-34
1. Compartilhe aquilo que mais te chamou a atenção na reflexão no domingo.
2. Jesus predisse a negação de Pedro e algumas horas depois, de forma dramática, Pedro negou o
Mestre e pôde ver que não era o discípulo maduro e profundo que imaginava ser. Você também já
viveu momentos em que decepcionou a si mesmo?
3. Em João 21 o apóstolo nos relata que após a ressurreição Jesus veio até Pedro e reafirmou seu
lugar como líder na igreja e reafirmou seu amor por seu discípulo. Agora vamos nos unir dois a dois e
orar uns pelos outros, para que possamos compreender e viver o amor de Jesus por nós. Aproveite
para ministrar uma palavra de bênção sobre a vida do seu irmão.

Conclusão Cristológica
A grande questão é: por que Jesus prediz a negação? Para que ao falhar Pedro pudesse
saber que não estava decepcionando a Jesus, pois o Mestre já sabia: “E Pedro disse: Homem, não
sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E, virando-se o Senhor, olhou para
Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje,
me negarás três vezes” (Lucas 22:60,61). O verbo utilizado por Lucas quando afirma que Jesus
olhou para Pedro “usualmente significa um olhar de interesse, de amor ou de preocupação”. Jesus
não olhou para com um olhar de acusação, mas com o amor e ternura. É como se dissesse: “Pedro,
eu nunca estive iludido a seu respeito. Eu sempre soube quem você era e sempre te amei!”. A
experiência mais libertadora que pode acontecer é diante de nossas próprias falhas e fracassos
descobrirmos que Deus não está decepcionado, mas que Ele nos amou sabendo quem de fato
somos. Jesus veio e morreu por nós sabendo quem nós somos, não enganado ou iludido. É preciso
aceitar a nós mesmos e acordar da ilusão mentirosa que é o orgulho.

Nosso Amigo de Oração

A cada encontro, vamos compartilhar com o PG o nome de uma pessoa em nosso círculo de familiares, de
amigos, do trabalho, da faculdade ou da escola pelo qual vamos orar pedindo ao Senhor uma oportunidade de trazê-lo ao
nosso PG! Vamos perseverar em oração pelo nosso Amigo de Oração!

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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