Igreja: um altar de pedras brutas
Encontro de Pequeno Grupo do dia 30 de agosto 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: Hebreus 10.19-25
1. Compartilhe o Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. Segundo a reflexão compartilhada no Grande Grupo, a igreja é um local de ajuda mútua. De que
maneira você pode ajudar seus irmãos dentro da comunidade de fé? Cite duas maneiras práticas.
3. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. Pelo contrário, é um local de gente espiritualmente
doente. Se algum irmão ao seu lado não consegue ser perfeito, isso não lhe dá o direito de fugir da
sua responsabilidade de viver como Jesus viveu. Como você age quando o seu irmão na fé que vive
na mesma comunidade peca contra você?

Conclusão Cristológica
Três são os elementos do culto do Antigo Testamento que estão presentes nos cultos que
prestamos a Deus nos dias de hoje: contrição, gratidão e comunhão. A contrição é aquilo que nos
leva a aceitar o outro da mesma forma que fomos aceitos pelo Pai. Não estamos aqui por
merecimento, mas por que todos, da mesma maneira, fomos aceitos por sua graça. Isso então nos
conduz ao segundo elemento: gratidão. Gratidão a Deus por Sua bondade. Por termos sido aceitos,
expressamos nossa gratidão a Deus através da vida do nosso irmão. E essa gratidão nos mostra
que a comunidade que você está é um presente do Senhor para nós. Por último, a comunhão. Essa
é a celebração de uma só fé, um só amor, um só batismo e um só espírito. O Senhor não nos
chamou para vivermos em divisões, mas para a unidade em Cristo Jesus, aquele que se doou por
nós, nos pedindo para que fizemos o mesmo para os que estão ao nosso redor.

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 do Pequeno Grupo.
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