Cristo é tudo em todos!
Encontro de Pequeno Grupo do dia 17 de maio 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: Colossenses 3
1. Compartilhe aquilo que mais te chamou a atenção na reflexão no domingo.
2. Paulo nos aconselha a nos revestirmos de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e
paciência. Na sua experiência familiar quais são os momentos onde você tem praticado estas
virtudes na vida dos membros de sua família?
3. O apóstolo Paulo no verso 13 nos diz que o perdão precisa ser algo contínuo em nossas relações.
Você costuma exercitar o perdão na vida de seu cônjuge, pais ou filhos quando eles não conseguem
ser tudo o que poderiam ou deveriam ser? Cite um exemplo prático de como o perdão tem sido
importante em sua vida.

Conclusão Cristológica
Muitas vezes os desentendimentos do lar advêm da maneira como nós nos tratamos. Às vezes
temos dificuldades no trato diário por conta daquilo que aprendemos quando criança. Quando chega
a hora e nossas famílias são formadas, acabamos por repetir determinados comportamentos que
aprendemos. Mas nenhum lar precisa ser assim. Deus nos chamou para a paz. Mas não é qualquer
paz. É a Paz de Cristo. (v15). É a paz da reconciliação. É a paz que não levou em conta os seus
direitos, mas derramou graça sobre nós para que o relacionamento com Deus fosse possível. Do
mesmo modo, uma família não se sustenta quando há um embate sobre quem está certo ou quem
está errado. Uma família só se susterá se a graça for aplicada e se um decidir ser o apoio e o
sustento do outro, mesmo sabendo que todos nós teremos nossas limitações. Em nome de Jesus,
amém!

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 de maneira que todos possam ter acesso ao endereço do
local da reunião.
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