Compartilhar o Evangelho: o como do Evangelho
Encontro de Pequeno Grupo do dia 17 de agosto 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: Mateus 28.18-20 e Atos 17.16-34
1- Compartilhar o Evangelho envolve os 5 Atos de uma apresentação clássica da Mensagem:
Criação, Queda, Redenção, Arrependimento e Fé e Glorificação. Mas como compartilhamos a
Mensagem com as pessoas? Com três movimentos: Indo (olhar para o lugar onde estou como um
campo missional), Ouvindo (ouvir e compreender a pessoa que desejo alcançar com a Mensagem) e
Aplicando (apresentar o Evangelho de uma maneira que faça sentido para essa pessoa). Qual
destes três movimentos é o mais difícil pra você pessoalmente?
2- Apresentamos 7 ganchos que podemos utilizar para compartilhar o Evangelho com as pessoas:
solidão, medo, auto-estima, culpa, vícios, vazio e depressão, cansaço interior. Qual destas
abordagens tem mais a ver com as pessoas com quem você convive em seu
trabalho/escola/faculdade?

Conclusão Cristológica
Jesus nos enviou como sal da terra e luz no mundo, nos comissionou para compartilharmos a
Mensagem aonde quer que fôssemos (Mt 28.18-20). Na verdade o plano de Jesus é que possamos
abraçar a missão do Eterno para nós assim como Ele abraçou a d’Ele: “Assim como o Pai me enviou,
eu os envio!” (João 20.21). Que coisa maravilhosa! Jesus é o Grande Missionário, o grande enviado
do Pai para salvar o mundo e agora Ele compartilha conosco a sua missão. Como Jesus cumpriu a
missão d’Ele? Ele deixou sua glória, se tornou homem, aprendeu nossa linguagem e nossos
costumes, entrou na cultura de seu tempo e respondeu as dúvidas e angústias de seu tempo. Nosso
modelo missionário é o Senhor Jesus. E como podemos fazer isso na prática? Primeiro, precisamos
olhar para as pessoas a nossa volta como nosso campo missionário. Segundo, precisamos ouvi-las,
gastar tempo entendendo e compreendendo suas questões. Terceiro, então podemos aplicar o
Evangelho que conhecemos de tal maneira que elas possam compreender. É sempre bom lembrar:
Deus nos enviou para plantar a semente e nos garante que o resultado Ele mesmo trará.

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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