Um amor de verdade
Encontro de Pequeno Grupo do dia 21 de setembro 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: 1 João 3.18
1 – O apóstolo João nos diz que devemos amar as pessoas não apenas em palavras mas em ação.
Ele nos lembra disso por causa da nossa tendência de desassociar o que sabemos de como
vivemos. Existe alguma área de sua vida em que você conhece o que a Palavra de Deus diz mas
mesmo assim encontra muita dificuldade de colocar em prática?
2 – Uma boa maneira de fugirmos da informação teológica vazia descompromissada com a prática é
a sinceridade nas amizades, sincera preocupação com as dificuldades de nossos irmãos e sincero
comprometimento com seu bem-estar e crescimento espiritual. Compartilhe com o PG uma atitude
prática e específica pelo qual você pode expressar esse amor para com o irmão.

Conclusão Cristológica
O Apóstolo João que escreveu para que não amassemos somente de palavra nem boca, mas
em ação, foi o mesmo que escreveu que Deus amou tanto o mundo que deu seu filho unigênito para
que não perecêssemos (Jo 3.16). Nesse texto do evangelho de João 3:16, nós vemos um Deus
comprometido com a Sua palavra. Ele amou tanto, tanto a humanidade que entregou o seu próprio
filho para que recebêssemos o perdão. O amor de Deus não era uma informação fazia que Ele havia
apenas comunicado aos profetas da antiguidade. De fato Ele nos amou e demonstrou tamanho
desse amor no Calvário se comprometendo. Havia um interesse sincero. Se cruzarmos esses dois
textos veremos que o amor, a amizade, a comunhão, se não nos custarem nada, então não passará
de um conceito teológico vazio ou mera informação religiosa.

O nosso amigo de oração (10 min)
Neste momento o líder convida as pessoas a compartilhar quem é o amigo de oração: alguém por quem estamos
orando para que o Espírito Santo possa tocar o coração dessa pessoa para o Evangelho e para uma visita no PG.

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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