Os Perigos Da Inércia Em Nossa Espiritualidade
Encontro de Pequeno Grupo do dia 14 e 15 de junho 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: 1 Co. 10:1-13
1- Compartilhe aquilo que mais te chamou a atenção na reflexão no domingo.
2- No verso 12 Paulo diz: “Aquele, pois, que pensa estar em pé veja que não caia”. Com base nisso, três
aspectos foram abordados no sermão do último fim de semana: o cuidado com a inércia na experiência
cristã, no serviço cristão e no conhecimento de Deus. Em qual dessas três áreas você acha que poderia
estar mais atento para evitar equívocos em sua relação com Deus. Exemplo: a) se você tem se
conformado com o conhecimento das escrituras que você já adquiriu até hoje, e se isso é o suficiente
para o resto de sua vida.
3- Nesse texto o apóstolo diz que Israel pereceu no deserto apesar de ter tido várias experiências
extraordinárias no deserto. Cite algo que você tenha a certeza que tenha sido uma intervenção
sobrenatural divina em sua vida.

Conclusão Cristológica
Quando permito que o orgulho ou a presunção tomem conta de meu coração por que de algum modo “já
experimentei muitos milagres de Deus no passado”, ou por que “já fui alguém muito usado por Deus na vida de
várias pessoas”, ou então por que “sou um crente muito preparado no conhecimento”, o resultado é simples:
Deixo de exercitar minha fé, acabo confiando mais em mim mesmo do que em Deus e ainda encontro eu mesmo
“as melhores soluções” para os meus problemas. Como diz Paulo: “Aquele, pois, que pensa estar em pé veja que
não caia.”(v. 12). Lembre-se: a morte de Jesus nos deu o direito de sermos chamados Filhos de Deus. E como
um pai amoroso, Ele é “fiel; ele não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar”(v.13). Nossa
fé, viva e operante, nesse Deus dinâmico e relacional, nos livrará das armadilhas da inércia espiritual. Que Deus
abençoe a todos nessa noite! Em nome de Jesus, amém!

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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