Confiar em Deus em meio ao sofrimento e a tragédia
Encontro de Pequeno Grupo do dia 25 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: Jó 38.1-21
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. Ao longo do livro Jó se inquieta com seu próprio sofrimento e se pergunta o por que de tamanha
tragédia ter lhe acontecido, chegando a questionar a Deus (Jó 23.1-7). Você já se sentiu como Jó?
3. Ao final, o Eterno aparece a Jó, mas ao invés de lhe oferecer explicações o Eterno simplesmente
diz: “Jó, eu sou o Criador e você é a criatura. Você tem apenas duas opções: confiar ou não confiar
em mim. Qual vai ser?”. Deus já te desafiou a confiar n’Ele em meio ao sofrimento e a tragédia?

Conclusão Cristológica
Jó é citado como exemplo de alguém que aceita o sofrimento de maneira passiva, resignada e
silenciosa, um exemplo de paciência e fé. Quem cita provavelmente não leu o livro. Jó se angustia
com as acusações de seus amigos e se ressente do Eterno estar lhe fazendo sofrer sem causa
aparente. Jó esbraveja, lamenta, sofre e se ira, por que no livro de Jó a fé não é algo que aceita tudo
passivamente, mas é uma insistência em voltar-se para Deus seja qual for a situação, nem que seja
para perguntar: “Por que Deus? Por que?”. Jó jamais abandonou o Eterno. O Eterno jamais
abandonou a Jó, mas convocou Jó a confiar mesmo sem entender. O resultado foi uma experiência
única e poderosa com o Eterno: “Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus
olhos te viram” (Jó 42.5). O Evangelho nos diz que Deus não somente ouvir falar sobre o nosso
sofrimento, mas que tomou sobre si o nosso sofrimento ao se sacrificar em nosso lugar levando a
carga pesada de nossa dor e sofrimento. Você está passando por temos difíceis? Vá para Jesus,
pois ele já veio até você.

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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