A verdadeira imagem do Pai
Encontro de Pequeno Grupo do dia 28 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: Lucas 15.11-31
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. Temos a tendência de pensar que Deus está de costas para nós, mas Jesus nos ensina por meio
da parábola que na verdade nós é que damos as costas ao Pai. Neste sentido, você se parece mais
com o filho mais novo (deu as costas indo embora) ou com o filho mais velho (deu as costas ficando
em casa)?
3. Jesus nos diz que o Pai Celestial é diferente de qualquer pai humano, por melhor que seja o seu
pai. O Pai Celestial é de amor incondicional, um amor que vai até as últimas consequências para
trazer seus filhos de volta para casa. Como você pode aprofundar seu relacionamento com esse Pai
revelado por Jesus?

Conclusão Cristológica
Ao ouvirmos Jesus conta esta história, podemos sentir uma grande tristeza dentro de nós:
“Poxa, como eu gostaria de ter tido um pai assim!”. A Boa Notícia do Evangelho é que Jesus nos
garante: “Você já tem! Esse é o seu Pai, você só precisa se voltar para Ele!”. As Escrituras dizem
que nós estamos de costas para o Pai, mas que nem por isso o Pai desistiu de nós e nos deu as
costas também. E como podemos nos voltar para o Pai? Arrependimento e fé: nos arrependermos de
nossos pecados, nos arrependermos de estarmos de costas para o Pai, e colocarmos nossa
confiança no que Jesus fez para nos salvar na cruz: “Portanto, vocês já não são estrangeiros nem
forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus!” (Ef 2.19). É por causa do
Evangelho que nos redime por meio do sacrifício de Jesus que nós podemos orar como Jesus nos
ensinou: “Pai nosso, Pai querido e amado que está nos céus, que está aqui, junto de mim...”.

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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