O cuidado de Deus em dias difíceis
Encontro de Pequeno Grupo do dia 22 de novembro 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: Salmo 34
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. Davi, antes de se tornar o grande rei, foi rejeitado e viveu como um desvalido. Ele passou por dias
difíceis segundo o que o salmo 34 nos diz, mas o Senhor Deus o ajudou. Você poderia compartilhar
uma experiência onde você viu a mão de Deus o ajudando em algum momento de sua vida?
3. A fé é diferente de inconsequência. A Fé enxerga o perigo e o enfrenta consciente de sua
existência. Já a inconsequência o ignora o perigo como se ele não existisse. Como você identifica e
lida com os problemas quando eles surgem em sua vida?

Conclusão Cristológica
O verso 19 diz: “O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas”. As
tribulações acontecem a qualquer pessoa. Não há como imaginar que teremos uma vida livre de
problemas. Isso é impossível, mas o que as Escrituras nos prometem é que Deus estará conosco e
não nos deixará à míngua nos momentos difíceis. Por isso é que somos convidados a alegria e a
gratidão. Não importa o que aconteça, Ele estará com você. Contudo não podemos nos esquecer
que proteção é para aqueles que se refugiam nele. Sua morte foi nos dada para nos livrar de nossa
condenação, e esse é o maior livramento que Deus pode nos dar, Seu Filho que morre na cruz do
calvário para nos livrar da maior de todas as tribulações: a ira divina decorrente de nossos pecados.
Que o Senhor nos guarde e nos livre do mal. Em nome de Jesus, amém!

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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