Quando a gente se importa
Encontro de Pequeno Grupo do dia 16 de agosto 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: Neemias 2.1-6; Ne 2.11-18; Ne 3.1-5
1. Compartilhe o Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. Para transformar os sonhos de Deus para nós em realidade, é imprescindível manter-se motivado
quando começamos a executar o que foi planejado em oração. Como você está nesse momento? Se
sente motivado ou desanimado? Compartilhe com o PG.
3. Neemias não olhou para o que Jerusalém era naquele momento, apenas um monte de ruínas,
mas viu tudo que Jerusalém poderia ser e essa visão apaixonou e moveu as pessoas! Olhando para
o futuro de nossa comunidade, o que podemos realizar para a glória de Deus?

Conclusão Cristológica
Em certo momento de seu ministério, Jesus perguntou aos discípulos quem Ele era para eles.
Pedro afirmou que Jesus era o Filho de Deus e a isto Jesus respondeu: “Feliz é você, Simão, filho de
Jonas! Porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E
eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não
poderão vencê-la” (Mt 16.17,18). Jesus edificou a igreja sobre a rocha, sobre a confissão de Pedro
de que Ele, o próprio Jesus, é o Filho de Deus e o Salvador do mundo. O fundamento da igreja é o
próprio Jesus, nosso Redentor, pois Jesus edificou a igreja sobre seu próprio sacrifício na cruz! Além
disso, o Senhor Jesus prometeu que edificaria sua igreja e que o inferno não teria vitória sobre seu
povo. Nós recebemos todos os recursos para vencer e para ser luz no mundo! O que nós precisamos
agora é planejar orando, precisamos de líderes com visão e precisamos aprender a trabalhar em
unidade para sermos tudo que fomos chamados para ser, para a glória de Deus Pai!

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 do Pequeno Grupo.
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