Intimidade com o Pai
Encontro de Pequeno Grupo do dia 07 de março 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: Romanos 8.12-17
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. Para quem teve um pai indiferente, abusivo, violento ou um pai que foi embora é muito comum ter
uma imensa dificuldade de ter intimidade com Deus, afinal, como conversamos no Grande Grupo, a
ficha de que Deus como nosso pai é diferente demora a cair. Neste sentido, como foi sua experiência
com o seu pai? (pai humano!).
3. Paulo faz um contraste entre o escravo e o filho para mostrar como alguns cristãos podem
experimentar uma relação distante, fria e mecânica com o Pai. Você já viveu ou vive uma relação
sem intimidade com o Pai?

Conclusão Cristológica
Todos os evangelistas sinóticos afirmam que no exato instante no qual Jesus morreu, há
alguns quilômetros dali, no templo o véu que separava o santo lugar do santíssimo lugar foi rasgado
(Mc 15, Mt 27 e Lc 23). O véu era uma cortina espessa de 18 por 9 metros que simbolizava a
separação entre o lugar dos sacerdotes no templo, e o lugar mais santo, onde habitava a própria
presença de Deus, o Santíssimo lugar. A metáfora indicada pelo véu é que havia entre nós e o Pai
uma distância insolúvel por causa do pecado! Por causa do pecado jamais poderíamos estar face a
face com o Pai. Contudo, quando Jesus dá seu último suspiro o véu é rasgado de cima para baixo, é
rasgado pelas mãos do próprio Deus. Por causa do sacrifício de Jesus em nosso lugar não há mais
separação e nós podemos entrar na presença do Pai e desfrutar de intimidade com Ele!

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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