Colocando o essencial em primeiro lugar
Encontro de Pequeno Grupo do dia 28 de setembro 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: Neemias 5.1-13
1- Neemias se deparou com uma escolha difícil: continuar a obra ou mediar a situação de
desigualdade e opressão entre os próprios judeus. Você já esteve na situação de ter que escolher e
priorizar apenas uma de duas coisas igualmente boas pra você? Compartilhe com o PG como você
se sentiu.
2- Neemias decidiu parar a obra para interceder pela situação dos mais empobrecidos pois sabia que
o muro era um meio, mas as pessoas são sempre o fim. Isso é colocar o essencial no lugar mais
importante! Compartilhe com o PG uma coisa essencial que você acredita que precisa colocar em
um lugar importante em sua vida.

Conclusão Cristológica
O evangelista Lucas conta uma história na qual Jesus vai almoçar na casa de Marta e Maria
(Lc 10.38-42). Enquanto Marta está correndo para colocar as coisas em ordem, é Maria quem se
assenta aos pés de Jesus para ouvi-lo. A situação caminha até que Marta repreende a Jesus por
Maria não ajudá-la e Jesus dispara uma frase incrível: “Marta! Marta! Você está preocupada e
inquieta com muitas coisas; todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta
não lhe será tirada” (v.41,42). Marta estava servindo e o próprio Jesus diz que servir é muito, muito,
muito importante. Jesus definiu a si mesmo como o Messias Servo! No entanto, havia ali uma
escolha a ser feita: estar com Jesus ou fazer coisas por Jesus. Marta havia escolhido o fazer, Maria
havia escolhido o estar com Jesus. O olhar clínico de Jesus lança luz sobre toda aquela situação de
maneira a mostrar um contraste entre as duas irmãs, um contraste de prioridades. Como muitas
vezes acontece conosco, muitas vezes o bom acaba ficando no caminho do melhor. Que possamos
viver priorizando as coisas mais essenciais, mesmo que isso signifique abrir mão em vários
momentos do que é secundário.

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.

1

