	
  

Sola Fide
Encontro de Pequeno Grupo do dia 28 de outubro de 2015
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: Marcos 4.35-41
1- Jesus dá um comando para os discípulos levarem o barco para o outro lado do lago. Eles
obedeceram e foram apanhados por uma imensa tempestade enquanto Jesus dormia. Apesar
de obedecerem, os discípulos estavam experimentando dificuldades e angústia. Isso também
já aconteceu com você: apesar de estar obedecendo a Deus passar por grandes lutas e ter a
impressão de que “Jesus está dormindo”?
2- As tempestades da vida muitas vezes fazem com que sintamos que Deus está ausente.
Temos medo, ansiedade e por vezes raiva. Nessas horas, precisamos ter fé, precisamos ter
confiança de que Jesus está no barco de nossa vida. Qual é a situação de tempestade diante
da qual você gostaria de sentir cada vez mais a presença de Jesus no barco de sua vida?

Conclusão Cristológica
Jesus neste evento repreende os discípulos por falta de fé, embora não diga
exatamente a eles o que significa ter fé. Na verdade, podemos compreender que Jesus
esperava que os discípulos pudessem descansar na verdade de que Jesus estava no barco,
a presença do próprio Jesus comunica o cuidado, o interesse e o amor do Eterno pois Jesus
é Deus entre nós. Jesus se colocou no barco da vida de todos nós na cruz. Na cruz, Jesus
assumiu a nossa condição, entrou em nossa história, se envolveu em nossos dramas
pessoais e agora o nosso barco é também o barco dele. Que possamos saber que Jesus
está no barco de nossa vida e descansar nessa presença bendita que nos garante que
nosso barquinho chegará ao seu lugar, pois Deus está aqui agora, fazendo sua obra.
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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