Sonhar os sonhos do Eterno
Encontro de Pequeno Grupo do dia 27 de janeiro 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: Lucas 5.27,28
1- A maneira como Lucas relata o chamado de Levi nos mostra que há um aspecto negativo no
chamado (“Deixou tudo”) e um aspecto positivo (“e o seguiu”). Levi teve que deixar para trás a
coletoria, teria de abrir do propósito que tinha abraçado para envolver-se no propósito que Jesus
estava lhe chamando para trilhar. Existe atualmente algo em sua vida que te impede de viver
plenamente os propósitos de Deus para você?
2- Há na vocação o aspecto positivo. Existem três sinais do propósito específico de Deus para nós: o
sinal da paixão (quando adoramos fazer algo), o sinal da eficácia (quando fazemos muito bem aquilo,
nossos dons e competências estão alinhados) e o sinal da realização (há uma testificação interna de
que estamos no lugar certo fazendo a coisa certa). Você consegue verificar algum desses sinais em
sua vida?

Conclusão Cristológica
Se você perguntasse qual era o propósito de Jesus a ele, o Salvador diria claramente:
“O Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de
muitos” (Mateus 20.28). O propósito de Jesus se concretizou na cruz quando o Redentor
deu sua vida para nos salvar. Este era o seu propósito! O propósito de Jesus era nos levar
de volta a nossa propósito original: que pudéssemos ter um relacionamento pessoal com o
Criador e com as pessoas, desfrutar da criação e dela cuidar. Que possamos deixar que o
Evangelho de Cristo nos leve de volta aos propósitos para os quais fomos criados pelo
Criador que e o chamado de Jesus possa arder em nossos corações.
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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