Plenitude e pureza sexual em tempos de confusão
Encontro de Pequeno Grupo do dia 02 de maio 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: Provérbios 5
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. Muitas vezes a sexualidade ainda é tratada como um tabu dentro de comunidades cristãs. Como
igreja, como podemos abrir um espaço saudável para conversarmos sobre a sexualidade e
elaborarmos uma reflexão sobre a sexualidade bíblica?
3. Temos vivido tempos de confusão na questão da sexualidade e destacamos três aspectos desse
cenário: 1- O excesso de estímulo sexual em nossa sociedade; 2- O ato sexual como uma
experiência e o outro como um meio para essa experiência; e 3- A pornificação da sexualidade. Qual
você considera mais prejudicial e por que?

Conclusão Cristológica
Muitas vezes adotamos o padrão do mundo de pensar que o que fazemos com nossa sexualidade
não tem nada a ver com nossa espiritualidade. Está errado. O apóstolo Paulo ensinou aos Coríntios:
“Sexo é mais do que pele sobre pele: é tanto um mistério espiritual quanto um ato físico. Como está
nas Escrituras: ‘Os dois se tornam um’. Já que queremos nos tornar espiritualmente um com o
Senhor, não devemos buscar o tipo de sexo que foge do compromisso e da intimidade, ficando mais
solitários ainda — o tipo de sexo que nunca ‘se torna um’” (1Co 6.16-20). Em um tempo de confusão
no que diz respeito a sexualidade, nós como igreja precisamos nos posicionar, ajudando nossos
jovens a ter uma compreensão equilibrada da sexualidade, ajudando os casais para que façam
florescer a vida sexual conjugal e ajudando nossas crianças para que possam desfrutar em paz dos
anos de pureza e ingenuidade. Como cristãos, precisamos apresentar a sexualidade bíblica como
uma contra proposta a uma geração que banalizou o sexo e tornou-se escrava do vício sexual.

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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