Aperfeiçoado na tribulação
Encontro de Pequeno Grupo do dia 29 de março 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)
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: Leitura Gênesis 42:25 – 43:14; 48:15,16
1. Compartilhe aquilo que mais te chamou a atenção na reflexão no domingo.
2. Ao ver que as coisas começavam a dar errado em sua vida, Jacó (agora chamado de Israel) disse
em 42:36 que tudo estava contra ele. Você já passou por alguma experiência em sua vida onde tudo
parecia estar contra você? Compartilhe com o PG.
3. No momento onde vivia a expectativa de ficar sem seus filhos e toda a sua riqueza, Jacó foi
impelido a confiar no Deus Todo-Poderoso (43:14). A tribulação aperfeiçoou o relacionamento de
Jacó com Deus. Você já viveu um momento de luta ou tribulação no qual percebeu que o seu
relacionamento com Deus foi aperfeiçoado? Compartilhe com o PG essa experiência edificante.

Conclusão Cristológica
A morte de Jesus na cruz por nós tem o propósito de nos redimir de nossos pecados. Essa
redenção será plena quando estivermos com Ele na glória. Entretanto ela já está acontecendo em
nós agora. Hebreus 12 nos diz que Deus é um Pai amoroso que ama os seus filhos e por isso os
disciplina com amor. Ele usa as adversidades como método didático para o nosso crescimento e
para nossa própria transformação. Assim como o Senhor trabalhou na vida de Israel, tirando o Jacó
(o usurpador) que havia dentro dele, Ele também quer retirar de dentro de nós o velho homem que
em nós habita, para que o novo homem (nascido após nossa conversão) possa crescer e
amadurecer. Ele deseja que a cada dia possamos estar mais próximos d’Ele e mais parecidos com
Jesus.

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 de maneira que todos possam ter acesso ao endereço do
local da reunião.
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