O outro não é o paraíso
Encontro de Pequeno Grupo do dia 23 março 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: Juízes 16.4-22
1- A história de Sansão foi profundamente marcada pela idolatria do amor romântico. Dalila
tornou-se um ídolo tão enraizado no coração de Sansão que o mesmo preferiu colocar em
risco sua própria vida do que perdê-la, temendo não ter Dalila pôs a perder a si mesmo. Em
sua opinião, qual é o sinal mais claro de que um amor romântico se tornou um ídolo na vida
de uma pessoa?
2- Na visão cristã, o outro não é o destino de nossa busca pela felicidade, mas um
companheiro de jornada na direção do amor de Deus por nós. Como podemos aplicar essa
reflexão de forma prática em nossos relacionamentos na sua opinião?
Conclusão Cristológica
O ídolo do amor romântico nos pede sacrifícios: pede que sacrifiquemos nossa
dignidade, nossa pessoalidade, nossa auto-estima, nossos valores e princípios. Por fim o
ídolo do amor romântico pede que sacrifiquemos nossa própria vida como oferenda no altar,
tudo por amor. Nas Escrituras, Jesus é retratado como nosso noivo. A diferença é que ao
invés de pedir que sacrifiquemos nossa vida em seu altar, tirando de nós toda dignidade,
pessoalidade e identidade, Jesus é que se entrega por nós na cruz a fim de nos conceder
dignidade, pessoalidade, identidade, aceitação, segurança.
Jesus é esse verdadeiro amor salvador de nossas vidas! Ele pode dizer que de fato
fez os céus e os mares pensando em você, deu a vida por você, morreu por você, te ama
para sempre, nunca te abandonará! Quando Jesus é o primeiro lugar em nosso coração
nossa maneira de ver e viver o amor romântico é transformada.
Dinâmica da cadeira vazia e intercessão (10 min)
A cadeira vazia representa o fato de que existe espaço em nosso grupo para outros irmãos, cristãos e
principalmente não cristãos. É o nosso compromisso de ser um PG que convida as pessoas para se unirem a nós. Vamos
orar pedindo ao Senhor que nos desperte para a realidade daqueles que ainda não conhecem do Evangelho.

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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