Tempo de Reconstruir
Encontro de Pequeno Grupo do dia 07 de fevereiro de 2018
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: Atos 1.1-11
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. Lucas mostra que mesmo após a ressurreição os discípulos ainda tinham um entendimento
equivocado sobre o que é a igreja e qual a sua missão. Ser igreja é ser uma testemunha de Jesus:
viver sua vida e proclamar a boa notícia do Evangelho. Como você vive a missão de ser uma
testemunha de Jesus em sua família?
3. Como você vive a missão de ser uma testemunha de Jesus em seu trabalho ou escola/faculdade?

Conclusão Cristológica
Após sua ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos e lhe disse: ““Foi-me dada toda a
autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os
em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes
ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos” (Mt 28.18-20). Jesus afirma que tem
toda autoridade, mas de onde vem a autoridade de Jesus para nos enviar? Paulo responde: “Quando
vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo.
Ele nos perdoou todas as transgressões, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em
ordenanças, e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e, tendo despojado os
poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz” (Cl 2.1315). Na cruz Jesus triunfou sobre o pecado, sobre a morte, sobre o diabo e com a sua suprema
autoridade entregou a igreja a missão de ser sua presença histórica sobre a terra e a portadora do
Evangelho! A igreja é a resposta de Jesus a um mundo em sofrimento. Sim, a igreja local é a
esperança de um mundo perdido.

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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