BETEL – Fortalecido no sofrimento
Encontro de Pequeno Grupo do dia 20 de julho 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: 2Coríntios 12.6-15
1- Paulo estava lutando com um espinho na carne, um sofrimento longo, continuado, que lhe
confrontava sempre com seu limite e sua fraqueza. Você já passou ou está passando por uma
situação semelhante? Compartilhe um “espinho” (sofrimento longo e doloroso que nos traz uma
sensação de limitação e fraqueza) que você viveu ou tem vivido com o PG.
2- Em resposta ao pedido de Paulo para afastar o sofrimento, Jesus respondeu: “Minha graça é
suficiente para você! Meu poder fica mais em evidência na sua fraqueza”. Você já teve uma
experiência semelhante a de Paulo de Jesus não retirar o sofrimento instantaneamente mas ao invés
disso derramar graça sobre você no meio da tribulação? Compartilhe com o PG para edificar a vida
dos irmãos que estão passando por lutas e deixe que sua experiência possa confortar e animar!

Conclusão Cristológica
Gostamos muito dos milagres de Jesus: andando sobre as águas, multiplicando os pães,
curando cegos, expulsando demônios. Contudo os evangelistas fizeram questão de registrar uma
cena, na qual Jesus foi até o Getsêmani nas horas que antecederam a crucificação, em profunda
angústia, amedrontado, com a alma encharcada de uma ansiedade mortal. Jesus orou pedindo para
que, se fosse possível, ser poupado do cálice. Esta é uma narrativa que a igreja histórica desprezou
por que nos mostra mais do que queremos ver: nos mostra um Salvador 100% humano, frágil,
envergado em lágrimas, suor frio escorrendo na face ante a cruz, ante a morte. O autor de Hebreus
disse: “Temos um sumo sacerdote que se compadece de nossas fraquezas, pois como nós ele
passou por todo o tipo de tentação, porém, sem pecado. Então vamos nos aproximar com confiança
do trono da graça!” (Hb 4.15,16). Você está com medo? As coisas estão dando errado? Você está
ansioso? Você foi traído? Você está se sentindo abandonado? Não tem problema: Jesus sabe! Jesus
passou por isso também, Ele não só ouviu dizer, Ele viveu. O Sumo Sacerdote está ao nosso lado!

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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