A alegria que vem do Senhor
Encontro de Pequeno Grupo do dia 16 de novembro 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: Filipenses 4.4; 1.12-19
1- Destaque aquilo que mais te chamou a atenção na mensagem.
2- Paulo mostra no início da epístola (1.12-14) que estava feliz e motivado apesar de estar preso em
Roma. Um princípio importante para experimentar a alegria que vem do Senhor é não ficar esperando
pelo contexto ideal, mas crer que o Senhor está fazendo algo grande e poderoso mesmo no meio da dor,
da espera e das dificuldades. Qual você acredita que é a maior barreira para você alegrar-se no Senhor
no meio das dificuldades?
3- Paulo também deixa claro que não estava se comparando com outras pessoas, mas estava focado em
ser tudo aquilo que Deus o chamou para ser (1.15-19). Isto nos leva ao segundo princípio: não se
compare negativamente com as pessoas. Compartilhe com o PG uma atitude prática que vai nos ajudar a
olhar para as pessoas e suas habilidades, dons, conquistas, sucesso e bens de maneira a louvarmos a
Deus por elas e com elas!

Conclusão Cristológica
Viver com alegria em um tempo de tanta inveja, insatisfação, murmuração, crítica, ciúme e
competição é muito difícil. Especialmente em tempos de crise financeira, desemprego e dificuldades
inúmeras, tendemos a imaginar que nossa vida será melhor quando o sol voltar a brilhar. O cristão,
contudo, sabe que o verdadeiro sol de nossas vidas continua a brilhar sempre quando vivemos sob o
amor e a graça de nosso Redentor. Não esperamos pelo contexto ideal nem por mais bens nem por
mais sucesso para nos alegrarmos, nem nos comparamos com as pessoas esperando sermos
melhores que elas para nos alegrarmos, mas descansamos no amor de Jesus por nós e é
exatamente neste contentamento que encontramos alegria verdadeira. O servo do passado já nos
ensinou: a alegria do Senhor é a nossa força (Ne 8.10). Que apesar do contexto e do momento,
possamos ser energizados e ter nossa esperança renovada por causa da alegria do Espírito Santo
derramada em nossos corações!

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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