Pais e Filhos (Pr. Daniel Correa)
Encontro de Pequeno Grupo do dia 31 de maio 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: Salmo 127
1. Compartilhe aquilo que mais te chamou a atenção na reflexão no domingo.
2. Segundo o pregador, o nosso relacionamento com Deus torna o relacionamento com nosso próximo pleno.
Você tem experimentado plenitude em seu relacionamento familiar? Cite algo que você acha que poderia fazer
para melhorá-lo.
3. Um importante aspecto na educação é o exemplo. Assim como os pais, nós, os discípulos de Jesus, somos
chamados a dar o exemplo através de nossos atos nos nossos relacionamentos familiares. Cite algo importante
que você tenha aprendido através do exemplo seja com seu cônjuge, pai, mãe ou filhos.

Conclusão Cristológica
Por querermos o melhor para os que nos rodeiam, muitas vezes tentamos com toda nossa força proteger as
pessoas amadas. Às vezes nos dedicamos fortemente ao trabalho tentando lhes dar uma vida mais confortável,
outras vezes tentamos protegê-los tomando decisões por eles, outras vezes nos exaurimos de preocupação por
conta dos difíceis dias em que vivemos em nosso país. O verso 1 do Salmo 127 nos diz: “Se não for o Senhor o
construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a
sentinela montar guarda” . Esse salmo nos ensina que Deus é alguém preocupado com nossa plenitude familiar.
Nós, segundo o texto, não temos que nos preocupar com coisas que não estão ao nosso alcance. Nossa parte é
buscarmos a harmonia e a paz em nossas casas; é amar nossas famílias como Cristo nos amou, perdoando
diariamente e buscando imitar a Cristo em cada passo. Não nos esqueçamos: Nossa casa é nossa primeira
igreja. Que Deus nos abençoe!

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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