O trono do coração humano
Encontro de Pequeno Grupo do dia 16 março 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: Jeremias 2.9-19

1- Neste texto o Eterno faz uma denúncia através do profeta Jeremias: o povo de Judá
havia trocado o Senhor por falsos deuses (v.11). Então o profeta passa a identificar a
idolatria de Judá: diante da ameaça dos babilônicos, o povo de Deus ao invés de
confiar no Senhor estava confiando em alianças políticas com os assírios e egípcios
(v.18). O profeta demonstra que a idolatria é mais do que curvar-se a imagens:
qualquer coisa que ocupe o trono do nosso coração, o lugar que deve ser apenas do
Senhor, torna-se um ídolo em nossas vidas. Compartilhe com o PG qual seria o ídolo
mais sedutor de nossos tempos na sua opinião.
2- O problema é que os falsos deuses não cumprem suas promessas, decepcionam e
falham. Você já passou pela experiência de entregar todo seu coração a uma
realidade – trabalho, dinheiro, sucesso – ou a alguém e se frustrar?
Conclusão Cristológica
A denúncia de Jeremias é grave: Judá havia arrancado Deus do trono do seu coração
e entregue sua confiança e devoção aos falsos deuses. No coração de toda pessoa há um
trono, a questão é: quem ou o que está assentado nele? A idolatria acontece quando algo ou
alguém se torna o centro de nossa vida, recebendo nosso amor, confiança e obediência. A
sensação é de que se perdermos aquilo nossa vida deixará de ter sentido e alegria. O
Evangelho expõe os falsos deuses que povoam o coração humano, pois mostra que na o
único que merece assentar-se no trono do nosso coração é aquele que deixou o seu trono
para tornar-se homem, para tornar-se servo, para morrer na cruz em nosso lugar por nos
amar. O Evangelho destrona os falsos deuses e nos apresenta ao verdadeiro Rei: Jesus!
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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