Nosso sustento: milagre divino
Encontro de Pequeno Grupo do dia 06 de junho 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: João 6.1-15; 25-35
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. No milagre da multiplicação dos pães Jesus comprovou seu cuidado para com seus discípulos.
Você poderia compartilhar com seu PG uma experiência onde o Senhor tenha suprido uma
necessidade sua?
3. No verso 12 Jesus orienta aos discípulos para que não desperdicem a sobra dos pães. Na sua
vida, de modo prático, como você tem tentado não desperdiçar as bênçãos que o Senhor tem
derramado sobre a sua vida, sejam elas materiais, emocionais ou espirituais?

Conclusão Cristológica
No verso 26 Jesus diz: “A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais
miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos”. Muitos desejam as bênçãos, mas
rejeitam o abençoador. Muitos querem os benefícios da presença de Deus, mas não querem se
comprometer com as implicações do evangelho de Jesus. Não é somente bênçãos que Jesus nos
oferece. Há muito mais nas suas promessas do que transitórias bênçãos materiais, emocionais ou
espirituais. Jesus morreu por nós para que fôssemos aceitos pelo Pai. E assim, vivermos em plena
comunhão com ele e com nossos irmãos, desfrutando não apenas dos benefícios de sua graça no
momento de hoje, mas também todas as suas promessas que estão por vir. Ele é o único que pode
saciar a fome existencial do nosso ser. Como disse certa vez um antigo escritor: “Existe no homem
um vazio do tamanho de Deus”. Sua morte e ressurreição é a melhor notícia que recebemos, nossa
maior bênção e nossa maior promessa.

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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