Livres da escravidão da tecnologia
Encontro de Pequeno Grupo do dia 18 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: 1 Coríntios 6.12
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. Paulo nos lembra que mesmo realidades que não são pecaminosas podem acabar nos
dominando, nos escravizando. Como tem sido a sua relação com a tecnologia e as redes sociais?
3. No domingo conversamos sobre algumas atitudes práticas sobre a dependência de tecnologia e
das redes sociais: 1 Cultive o tempo com Deus como prioridade; 2 Separe tempo qualitativo para a
família; 3 Faça distinção entre o que é público e o que é íntimo; 4 Sua autoimagem e identidade não
estão online; 5 Cultive o silêncio e a desconexão. Qual destes é mais difícil pra você?

Conclusão Cristológica
Muita pessoas encontraram por meio da tecnologia e nas redes sociais o sentimento de pertença e
comunidade que suas famílias não conseguiram criar. Todos temos uma busca por pertencimento,
por comunidade, por intimidade, e é justamente isso que Jesus nos oferece por meio do Evangelho,
como vemos na oração de Jesus antes de seu sacrifício: “Rogo também [...] para que todos sejam
um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo
creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós
somos um: eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba
que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste” (João 17.20-23). Jesus nos oferece
intimidade verdadeira, pertencimento verdadeiro e a oportunidade de experimentarmos uma
verdadeira rede social com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a boa notícia do Evangelho!

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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