A ressurreição de Cristo
Encontro de Pequeno Grupo do dia 04 de abril 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: 1Co 15.12-33
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. Coelhinhos e ovos de chocolate tem tomado o espaço da verdadeira páscoa cristã. Como
podemos resgatar de forma prática em nossas vidas a verdade de que a Páscoa é sobre a morte e
ressurreição de Jesus Cristo, nosso Salvador?
3. No verso 32 Paulo diz que “Se, como homem, combati em Éfeso contra as feras, que me aproveita
isso, se os mortos não ressuscitam?” A esperança na ressurreição era o que o motivava em sua
missão. Como a esperança da ressurreição tem motivado você a praticar boas obras?

Conclusão Cristológica
À época de Paulo algumas pessoas na cidade de Corinto não criam na ressurreição de Cristo. Nos
dias de hoje isso não é diferente. Entretanto cremos que Jesus poderosamente se levantou daquela
sepultura. Para nós isso não é um conceito vazio ou uma ideia, é um imperativo. Na morte de Jesus
recebemos o perdão dos pecados, e na sua ressurreição o direito a uma nova vida. Ela é o selo e a
certeza que aquilo tudo que ele nos prometeu será cumprido. O Deus que nos assegura a vida
eterna é o mesmo que comprovou a veracidade desta promessa levantando daquele túmulo,
provando-nos que o mesmo sucederá conosco. Nos dias sombrios de nossas vidas é nessa
esperança que devemos nos apegar. O Deus que nos amou morrendo na cruz por nós é o mesmo
que ressuscitou, e é o mesmo que está ao seu lado nos dias de hoje através de seu Santo Espírito.
Nada irá impedir a Sua ação a seu favor. Nem mesmo a morte é maior que o seu poder. Creia nisso!
Viva nessa certeza! 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 do Pequeno Grupo.
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