Deus nos enche com seu chamado
Encontro de Pequeno Grupo do dia 25 de janeiro 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: Lucas 5.27,28
1. Compartilhe aquilo que mais te chamou a atenção na reflexão.
2. Você já aquele vazio interior profundo mesmo possuindo as realidades que a nossa
cultura nos diz que são um caminho para a felicidade? (Dinheiro, status, sucesso, amor
romântico, conforto). Compartilhe com o PG a sua experiência.
3. Jesus nos chama para caminhar com Ele, para uma vida nova e profunda, cheia de
sentido e propósito. Contudo, como Levi precisamos muitas vezes deixar coisas para trás
para segui-lo. Existe algo em sua vida no momento que você sabe que precisará abrir mão
para seguir a Jesus?
Conclusão Cristológica
Pensamos na obra de Jesus por nós frequentemente como uma salvação moral:
Jesus nos salvou do pecado e das práticas pecaminosas. Isso é verdadeiro, mas creio que
tem ainda outra coisa muito importante aí: Jesus nos salvou da vida vazia, sem sentido, inútil
e fútil que o pecado produz, Jesus nos salvou para uma vida cheia de sentido e propósito,
cheia de poder e utilidade para o Reino, para as pessoas a nossa volta. Fomos salvos para
servir, para amar, para desempenhar nossos dons e quando abraçamos esta vida com toda
a força descobrimos que mesmo nos dias mais avessos e difíceis nos sentimos a pessoa
certa no lugar certo! Isso é maravilhoso! Levi levantou, deixou tudo para trás e seguiu a
Jesus. Deixou uma vida vazia, uma vida sem sentido para trás e foi após Jesus! Que
possamos hoje fazer o mesmo.

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.
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