BETEL – Deus presente!
Encontro de Pequeno Grupo do dia 27 de julho 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: Gênesis 28.10-22
1- Jacó estava no deserto a caminho da casa de seu tio, após ter destruído seu lar ao roubar a
bênção de seu irmão e enganar seu pai. Naquela noite, Jacó dormiu solitário ao relento, no meio do
caminho. Você já se sentiu assim ou está se sentindo assim: no meio do caminho, no deserto,
solitário? Compartilhe com o PG.
2- Compartilhamos cinco práticas que podemos implementar em nossa vida agora mesmo para que
possamos estar mais sensíveis a presença e agir do Espírito Santo em nossas vidas: 1- Devocional
Diário; 2- Oração em família (com cônjuge e os filhos); 3- O suporte do PG; 4- As vitaminas do GG;
5- Aconselhamento pastoral quando necessário. Qual destas práticas você acredita que precisa
abraçar neste momento específico?

Conclusão Cristológica
Deus se revela a nós por que deseja relacionamento conosco, afinal, foi para isso que ele nos
criou. O Eterno desejou tanto se revelar e se relacionar que realizou seu movimento mais ousado em
Jesus: a encarnação. Em Jesus, Deus se mostrou mais presente do que nunca: o Verbo entre nós
(Jo 1.14). No entanto, na última ceia Jesus estava as vésperas de voltar para o Pai. Os discípulos
que tinham a presença física de Jesus voltariam a condição de não tê-lo ali ao lado deles. Jesus
sabia que os discípulos poderiam se sentir abandonados, orfãos, como muitas vezes nos sentimos
sem um abraço ou sem ter a presença física do Pai ao nosso lado nas horas difíceis (Jo 14.18).
Jesus então promete que com seu retorno ao Pai, Ele enviaria o Espírito Santo, aquele que Jesus
promete ser o nosso Consolador (Jo 14.16), nosso Conselheiro, nosso Amigo, nosso Fortalecedor.
Jesus disse: “Não deixarei vocês órfãos, pois voltarei para vocês” (v.18). Jesus garante ao longo de
todo o capítulo 14 de João que a presença do Espírito em nós é a presença do próprio Jesus e
também do Pai em nós (v.23). O Espírito Santo vive em nós, e por isso a presença de Jesus, embora
não seja física, é real, verdadeira e poderosa para nós! O Consolador nos comunica que somos
filhos amados do Pai, e nos ensina a viver sempre na presença do Deus Trino que está presente. A
experiência de Jacó foi ver Deus ao seu lado. A nossa experiência em Jesus é sentir o Deus Trino
vivendo em nós por meio do Espírito Santo. Você não está sozinho: Eles estão agora fazendo
morada em você! Fique firme!

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.
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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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