Nossa identidade no Eterno
Encontro de Pequeno Grupo do dia 22 de março 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: 1Samuel 17.26-44
1. Compartilhe aquilo que mais te chamou a atenção na reflexão no domingo.
2. Davi teve sua identidade em Deus provada e testada quando chegou ao campo de batalha: seu
irmão mais velho Eliabe tentou humilhá-lo com palavras duras, acusações sérias. Você já passou por
essa experiência de quando alguém tentar rebaixá-lo? Compartilhe com o PG o que você sentiu.
3. Logo depois, o rei Saul vestiu Davi com sua própria armadura e aqui havia um perigo: que agora
Davi ficasse exaltado e abrisse espaço em seu coração para o orgulho. Você já passou por essa
experiência de alguém tentar exaltá-lo? Compartilhe com o PG o quê você sentiu.

Conclusão Cristológica
Primeiro, o irmão mais velho de Davi tentou humilhá-lo mas Davi não se permitiu rebaixar,
não permitiu que seu irmão detone sua auto imagem. Depois Saul ofereceu então sua armadura a
Davi. A armadura real devia ser muito imponente e gloriosa, mas Davi resistiu a tentação do orgulho
e em seguida fez a mais maravilhosa afirmação de sua identidade: Davi tomou o seu cajado de
pastor, desceu até o ribeiro perto do centro do vale onde Golias permanecia, escolheu cinco pedras e
pôs em seu alforje de pastor. Tirou de dentro do alforje a funda, uma espécie de atiradeira e foi-se na
direção de Golias. Davi enfrentou Golias como um pastor de ovelhas, pois foi assim que o Senhor lhe
deu vitória sobre o urso e o leão. Davi sabia quem era no Eterno, sabia sua identidade no seu Deus e
não permitiu nem ser rebaixado nem exaltado. Por meio da morte de Jesus na cruz do calvário Deus
nos adotou e nos chamou de filhos amados, filhas preciosas do Pai. Essa é a nossa identidade
básica: filhos e filhas do Eterno! Hoje sabemos quem somos por causa do Evangelho e não vamos
nos permitir rebaixar nem vamos ceder a tentação de nos exaltar: somos apenas e simplesmente
filhos e filhas do Pai Celestial em Jesus Cristo, nosso bendito Senhor e Salvador.

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.

1

