Experimentar mudança pessoal é possível
Encontro de Pequeno Grupo do dia 18 de novembro de 2015
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: 2Coríntios 7.8-13a
1- Paulo nos ensina neste trecho que a tristeza resultante da convicção de pecado pode nos
levar ao remorso que por fim resulta em morte ou no arrependimento, na mudança pessoal,
que conduz a salvação. Em qual área de sua vida você gostaria de experimentar uma
profunda mudança pessoal?
2- Em nossa reflexão sugerimos quatro maneiras pelas quais podemos contribuir para esse
processo de mudança: 1- Atacar falsas narrativas; 2- Fazer perguntas honestas; 3- Aceitar
nossas fragilidades e limitações e 4- Aceitar a responsabilidade por nossas falhas. Qual
dessas atitudes você acha que seria mais proveitosa para o seu crescimento e por que?
Conclusão Cristológica
Jesus entregou sua vida na cruz para que pudéssemos experimentar uma nova vida.
Essa nova vida foi derramada em nós pelo Espírito Santo e cresce a medida que rendemos
nosso coração para ser transformado, moldado, mudado, lavado. Essa nova vida
desabrocha na forma de mudança pessoal, crescimento: abandono de velhos hábitos
destrutivos, revisão de conceitos equivocados, mudança de sentimento e de atitude. Fomos
salvos para uma nova vida e não para a velha vida e aceitar o processo de mudança
pessoal é um passo necessário para que possamos ver desabrochar o Cristo que vive em
nós. Que o Espírito nos dê coragem e humildade para abraçar este vento de mudança.
Dinâmica da cadeira vazia e intercessão (10 min)
A cadeira vazia representa o fato de que existe espaço em nosso grupo para outros irmãos, cristãos e
principalmente não cristãos. É o nosso compromisso de ser um PG que convida as pessoas para se unirem a nós. Vamos
orar pedindo ao Senhor que nos desperte para a realidade daqueles que ainda não conhecem do Evangelho.

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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