Tão somente as Escrituras
Encontro de Pequeno Grupo do dia 25 de outubro 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)
Texto: 2 Timóteo 3:17-17
1- Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo
2- O apóstolo diz a Timóteo que As Escrituras é o próprio Deus soprando sua palavra
para nós. Compartilhe uma experiência com Deus que você já teve a partir da leitura
de sua Palavra.
3- Com que frequência você tem lido a Bíblia em sua semana? Você acha que esse
tempo tem sido o suficiente? Cite alguma mudança na sua rotina que possa melhorar
a qualidade de sua devocional diária.
Conclusão Cristológica
Vincent Cheung No artigo “A Escritura” diz o seguinte: “Deus governa Sua igreja
através da Bíblia; portanto, nossa atitude para com ela reflete nossa atitude para com Deus.
Ninguém que ama a Deus não amará as Suas palavras da mesma forma. Aqueles que
reivindicam amá-lo, devem demonstrar isso por uma obsessão zelosa para com as Suas
palavras”. A Palavra que dizemos crer é a mesma que precisa mudar o rumo de nossas vidas.
Se digo que creio que Deus se revela por ela, então preciso viver por ela. Preciso deixar que
ela mude minha vida e me transforme. Caso contrário, a Palavra de Deus, para nós, não
passará de palavras ao vento.
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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