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Brilhando como estrelas
Encontro de Pequeno Grupo do dia 23 de setembro de 2015
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: Filipenses 2.12-16
1- Paulo utiliza a metáfora de luz e trevas para lembrar aos filipenses quem eles são em
Cristo. Assim como os filipenses, também fomos iluminados pela luz do Evangelho.
Compartilhe brevemente com o PG como a luz de Cristo chegou até a sua vida.
2- Paulo aproveita para lembrar os filipenses de que assim como a luz de Cristo brilhou
sobre eles, agora eles devem ser luz no meio das trevas. Compartilhe com o PG uma prática
que você crê que pode ser uma luz no seu trabalho ou escola.
3- Como você crê que poderíamos, agora falando de nosso testemunho comunitário, ser
uma luz para as pessoas em nosso bairro que ainda não conhecem a Cristo?
Conclusão Cristológica
Jesus é a revelação plena do Pai, é a luz que veio ao mundo para nos iluminar e fez
isso revelando o grande amor do Pai por nós na cruz do Calvário. Cristo nos iluminou para
que possamos refletir sua luz no mundo, sendo pequenos Cristos, aprendizes que espalham
a luz do Evangelho aonde quer que estejamos. Nosso desafio é sermos luz aqui (nossa
família, nosso cônjuge), ali (no trabalho, na escola, em nosso bairro) e lá (em nossa cidade,
estado e nação). Que possamos deixar a nossa luz brilhar diante dos homens e revelar
Cristo as pessoas a nossa volta.
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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