Compartilhar o Evangelho: o por que do Evangelho
Encontro de Pequeno Grupo do dia 24 de agosto 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: João 15
1- Muitas vezes a resposta a pergunta “Por que não compartilhamos o Evangelho?” é anterior a uma
questão de conteúdo ou métodos: é uma questão de falta de motivação. A pergunta é: por que
muitas vezes ficamos tão desmotivados para pregar o Evangelho? Na sua opinião, qual é a causa
das desmotivação que muitas vezes experimentamos com relação a compartilhar o Evangelho?
2- João 15 nos lembra que o testemunhar do Evangelho (v.26,27) é resultado de um relacionamento
profundo com Jesus (v.1-11) e com a sua comunidade (v.12-25). Isso quer dizer que muitas vezes a
frieza de nossa motivação para compartilhar na verdade é um sintoma do esfriamento de nosso
relacionamento com Jesus e com sua comunidade. Aponte uma prática específica que podemos
abraçar para reaquecer nosso relacionamento pessoal com Jesus.

Conclusão Cristológica
O Senhor Jesus nos mostra em João 15 seu plano missionário: um relacionamento profundo
e íntimo com ele como um galho ligado a videira (v.1-11), um relacionamento de amor com os outros
discípulos a fim de manifestar o caráter de Jesus ao mundo (v.12-17) e por fim um engajamento
missional no mundo testemunhando no poder do Espírito Santo a mensagem que Jesus nos
entregou (v.18-27). Jesus deixa claro que só teremos êxito em nossa missão se permanecermos
conectados a Ele mesmo e se amarmos uns aos outros: a adoração e a comunhão é que
possibilitam a missão. Muitas vezes ficamos desanimados de compartilhar o Evangelho com as
pessoas a nossa volta por que nosso relacionamento com Jesus não vai bem e nosso engajamento
na comunidade não está legal. É preciso sempre e sempre retornar para Jesus, é preciso sempre e
sempre retornar para a comunidade. A missão é o resultado de uma vida aos pés da cruz do
Salvador.

O nosso amigo de oração (10 min)
Neste momento o líder convida as pessoas a compartilhar quem é o amigo de oração: alguém por quem estamos
orando para que o Espírito Santo possa tocar o coração dessa pessoa para o Evangelho e para uma visita no PG.

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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