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Ainda não é o fim
Encontro de Pequeno Grupo do dia 16 de setembro 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: Mateus 1.1-17
1- Algumas vezes sentimos que nossa vida acabou e que não há mais saída: chegamos ao
fim. Nos sentimos derrotados e finalizados, completamente desesperançosos. Você já
passou por um tempo assim em sua vida?
2- Mateus afirma a soberania de Deus mesmo em meio ao caos, confusão e pecado das
vidas de alguns personagens da genealogia de Jesus. Nem mesmo nossas falhas e
fracassos podem cancelar os propósitos do Eterno em nós e através de nós. Isto nos ensina
que devemos entregar nossa história a Deus: nosso passado, nosso presente e nosso
futuro. Existe algum evento em sua história que você gostaria de entregar a Deus e também
de compartilhar com o PG?
Conclusão Cristológica
Mateus mostra que Jesus é o filho de Davi, filho de Abraão e também mostra como
Deus guiou a história de homens e mulheres imperfeitos e suas histórias confusas de
maneira a cumprir seu plano de salvação. Mateus deixa esse governo meticuloso de Deus
na história claro ao mostrar que o nascimento do Messias é o evento final de três blocos de
14 gerações cada uma. Quando vemos a ação soberana do Eterno nas vidas de pessoas
como Judá, Raabe, Rute e Davi descobrimos que nem mesmo nossos pecados podem
cancelar os planos que o Eterno tem para nós e para realizar através de nós. A morte de
Jesus na cruz parecia ter sido o fim, mas um recomeço para todos em nós em Cristo. Alguns
eventos parecem ser o nosso fim, mas por causa da graça soberana de Deus podem ser um
recomeço glorioso de nossa história aos pés do Redentor. Entregue sua história ao Eterno.
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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