A verdadeira bênção conquistada na cruz
Encontro de Pequeno Grupo do dia 18 de janeiro 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: João 5:1-15
1. Compartilhe aquilo que mais te chamou a atenção na reflexão.
2. Alguma vez você teve a expectativa de que Deus faria algo em sua vida, mas Ele agiu de forma
completamente diferente? Você poderia partilhar essa experiência?
3. A Bíblia nos incentiva a levar nossos pedidos em oração ao nosso Pai Celestial. Você tem algo
pelo que tem orado há muito tempo mas que ainda não recebeu resposta do Senhor? Formando
grupos de três, compartilhe com o seu irmão essa sua necessidade e vamos investir tempo orando
uns pelos outros nesse momento.

Conclusão Cristológica
O que Jesus está nos ensinado com esse milagre é que a vida é cheia de percalços, e que
não podemos colocar todas as nossas expectativas em bênçãos terrenas e transitórias como se
fossem eternas e definitivas. Jesus não morreu na cruz para nos dar uma casa nova, um casamento
feliz ou uma cura de uma doença. Ele até pode nos dar qualquer uma coisa dessas, mas esse não
foi seu objetivo final. A Bíblia nos ensina que Deus é nosso Pai e que não nega boas coisas aos
seus filhos. Mas nossa felicidade ou plenitude não podem estar tão somente nessas coisas. Tiago
nos diz que “a vida é como uma fumaça”. Nossa vida irá passar. Um dia, eu e você não estaremos
mais aqui. Seremos somente imagens registradas em fotografias envelhecidas. Por isso, é
importante dizer que Jesus morreu para acertar nossa dívida com Deus. E todas as demais bênçãos
que ele nos proporcionar em sua vida (e diga-se de passagem, não serão poucas), serão apenas
uma pequena parte da maior benção que está por vir: a nossa redenção.

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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