O Deus que chora o nosso choro
Encontro de Pequeno Grupo do dia 20 de setembro 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 11.1-44
1. Compartilhe o Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. Como Marta e Maria, podemos passar pelo luto pela morte de alguém, pela perda de um emprego,
a separação dos pais, a perda de uma amizade valiosa, o fracasso de um sonho ou projeto pessoal.
Você está passando por uma dessas perdas? Compartilhe com o PG.
3. Jesus deixa claro que todos aqueles eventos dolorosos tinham um propósito (v.4). Compartilhe
com o PG uma experiência na qual Deus te mostrou o propósito por trás do que estava acontecendo
para edificar a fé do seu PG.

Conclusão Cristológica
O verso 33 diz que ao ver Maria e os judeus que a acompanhavam chorando, Jesus agitou-se
no espírito, e perturbou-se. Depois no v. 35 diz que ele chorou. A morte, segundo Rm. 6:23 é o
salário pelo pecado. Deus poderia ter dito um sonoro “Bem feito” para nós. Mas ele se importou com
nosso sofrimento, com nossa dor, com nosso flagelo. Seu filho veio até nós, sofreu em nosso lugar,
chorou o nosso choro e se entregou naquela cruz por você e por mim. Foi por causa de seu choro
que alcançamos a redenção e o direito de sermos chamados filhos de Deus. Saiba que o seu choro
não durará para sempre pois Jesus, o Filho de Deus, está conosco e diante do pai intercede por nós
com o choro de nossa dor.

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 do Pequeno Grupo.
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