Comunidade é servir o irmão em renúncia humilde
Encontro de Pequeno Grupo do dia 31 de agosto 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: Romanos 14
1- Na igreja de Roma judeus e gentios tinham uma compreensão diferente no tocante a algumas
práticas cristãs, especialmente na comida e dias santificados (14:5-7). Essas questões não eram
essenciais ao Evangelho, mas ainda assim estavam dividindo a igreja. Compartilhe com o PG uma
atitude específica e prática que devemos ter para preservar o amor na relação com o nosso
irmão/cônjuge/filho/amigo/colega quando pensamos diferente dele. Ah, dê um nome de uma palavra
só para essa atitude!
2- Paulo faz um apelo: vamos fazer um esforço pela edificação mútua! (14:19-22). Isso significaria
para muitos abrir mão de comer e beber do que gostavam para abençoar o irmão. Se olharmos bem,
isso vale para todas as relações: as vezes precisamos abrir mão, priorizando sobretudo o
relacionamento de amor. Compartilhe com o PG por que muitas vezes é tão difícil aplicarmos esse
princípio de renúncia pessoal e humildade quando estamos em desacordo com alguém.

Conclusão Cristológica
Muitas vezes conforme nós nos aprofundamos no relacionamento com Deus aprendemos a
servi-lo de modo mais piedoso crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, e também
aprendendo a viver em liberdade livre de legalismos. Entretanto, precisamos nos lembrar que cada
um na igreja do Senhor tem uma caminhada que é singular. Uns são mais novos e outros mais
maduros na fé. O que o apóstolo nos ensina nessa carta é que somos responsáveis uns pelos
outros e que o que é mais importante não é a nossa maneira de pensar ou nosso jeito de ser, mas
viver tendo Jesus como nosso paradigma. Jesus não agradou a si mesmo quando veio nos salvar
(15:3), e também nos aceitou do jeito que nós somos (15:7). Da mesma forma precisamos viver
agradando não a nós mesmos mas aos nossos irmãos, também aceitando-os como são.

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.
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