Nascidos em Cristo, caminhando em Cristo
Encontro de Pequeno Grupo do dia 20 de abril 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: João 3.1-16
1- O Evangelista João reconta esta história para a igreja por voltar do ano 90 a 100 d.C. como
uma palavra visando atingir três grupos de pessoas e enviando uma mensagem para cada um
deles: “Não troquem seu relacionamento com Jesus pela religiosidade vazia” aos crentes
antigos; “Não se esqueçam de que Deus não tem netos” aos filhos de crentes e “Não se
esqueçam de que não há neutralidade diante de Cristo” para os que ainda não haviam se
decidido por Cristo dentro e no entorno da comunidade. Qual destas mensagens você acha mais
importante para a igreja dos dias de hoje?
2- Qual desta três mensagem é mais relevante para você em particular e por que?

Conclusão Cristológica
Vivemos em um contexto religioso muito confuso em nosso país ultimamente e muitas
igrejas dão um claro sinal de distanciamento das verdades fundamentais do Evangelho. Neste
contexto é ainda mais imprescindível que possamos, individualmente e comunitariamente, rever
nossa caminhada com Jesus e a palavra “conversão” é essencial neste contexto, pois a
conversão a Cristo para a salvação é o milagre que inicia nossa caminhada com Jesus, mas
para que possamos nos manter no caminho precisamos que a cada dia o Espírito Santo venha
de novo e de novo nos voltar para o nosso Redentor e nos firmar em um relacionamento pessoal
e íntimo com o Pai. Precisamos de conversão a cada dia, não no sentido de sermos salvos de
novo, mas no sentido de não nos afastarmos do Cristo em quem somos salvos. A cruz não
marca o início da nossa jornada apenas, mas toda a caminhada com Cristo é feita enquanto
olhamos para a cruz do Salvador e levamos nós mesmos a nossa cruz.

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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