Buscando a intimidade com o Espírito Santo
Encontro de Pequeno Grupo do dia 22 de fevereiro 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 14.15-31
1. Compartilhe aquilo que mais te chamou a atenção na reflexão no domingo.
2. Com a partida de Jesus que voltava para o Pai, os discípulos poderiam se sentir
abandonados, esquecidos por Jesus como órfãos espirituais (v.18). Você já se sentiu assim:
abandonado por Deus e constrangido por um sentimento de ausência do Pai?
3. O Senhor Jesus garante que sua ausência física seria completamente suprida pela presença
espiritual e íntima do Espírito Santo, que continuaria a caminhar com os discípulos como um
Consolador, um Amigo, um Fortalecedor. Compartilhe com o PG uma experiência de ser
animado, consolado e fortalecido pelo Espírito Santo.

Conclusão Cristológica
Jesus diz que vai voltar par ao Pai e logo em seguida garante aos discípulos que não os
deixará órfãos (v.18), pois pedirá ao Pai para que envie “outro Conselheiro” (v.16). No grego, o
termo “Conselheiro” significa literalmente ‘uma pessoa chamada para cuidar de outra’ e o termo
“outro” não significa outro no sentido de diferente, mas no sentido de outro que é exatamente
igual ao primeiro. O que isso significa? Que Jesus não estaria mais presente fisicamente mas
enviaria o Espírito Santo que continuaria o discipulado pois é Consolador, Fortalecedor, Amigo,
exatamente como Jesus. O Espírito Santo é nosso amigo da caminhada, nosso Conselheiro que
nos ensina a orar (Rm 8.26), nos lembra que somos amados pelo Pai (Rm 8.16), nos regenera
espiritualmente (Rm 8.15), nos ensina a Palavra (Jo 16), nos guia para vivermos como Jesus (Gl
5.18), nos prepara e nos fortalece para as batalhas que lutamos contra o Maligno (Ef 6.18). O
Espírito Santo é a Terceira Pessoa da Trindade, é o cordão umbilical que nos mantém
conectados ao Deus Trino. Glória ao Pai, Glória ao Filho, Glória ao Espírito Santo de Deus!

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 de maneira que todos possam ter acesso ao endereço do
local da reunião.
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