Coragem para avaliar nosso relacionamento com Deus
Encontro de Pequeno Grupo do dia 17 de janeiro de 2018
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: Apocalipse 3.14-22
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. Jesus envia uma mensagem dura a igreja de Laodiceia, denunciando sua mornidão. Um dos
sintomas de mornidão espiritual é quando estamos sem fome da sua Palavra e sem fervor em nossa
vida de oração. Como está a sua fome da Palavra? Como vai a sua vida de oração?
3. Outros dois sintomas de mornidão espiritual são falta de vida comunitária – indiferença ao culto
comunitário – e falta de misericórdia pelos que ainda não conhecem o Evangelho? Como está a sua
comunhão com a igreja? Como está a sua vida de evangelização?

Conclusão Cristológica
Como podemos sair desse estado de mornidão tão perigoso? Jesus nos diz no verso 18:
“Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico; compre roupas brancas e vista-se
para cobrir a sua vergonhosa nudez; e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar” (Ap
3.18). Mas como podemos comprar ouro, vestes e colírio de Jesus se estamos tão pobres como Ele
mesmo nos diz? O profeta Isaías responde: “Todos vocês que têm sede, venham para perto da
água! Vocês não têm dinheiro? Venham mesmo assim, comprem e comam! Venham, comprem
vinho, comprem leite. E sem dinheiro: é tudo de graça!” (Is 55.1-5). Jesus está comandando que
compremos dele uma riqueza que o tempo não gasta, roupas que cubram a vergonha do nosso
pecado, colírio que cure nossa cegueira espiritual e o preço já foi pago por ele mesmo na cruz do
calvário! O Evangelho é a boa notícia de que o ouro, as vestes e o colírio que precisamos para sair
da nossa condição de mornidão espiritual já estão a nosso alcance por causa da morte de Jesus na
cruz do Calvário! Abra seu coração para o Evangelho de Jesus Cristo!

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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