Tempo de reconstruir nosso casamento - Rever os modelos

Encontro de Pequeno Grupo do dia 13 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: Gênesis 26.1-13
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. Um grande desafio do casamento está no fato de que viemos de modelos de famílias diferentes.
2.1- Se você é casado compartilhe com o PG uma experiência no qual ficou clara a diferença entre a
sua família e a família de seu cônjuge.
2.2- Se você é solteiro, compartilhe uma característica da sua família que você gostaria de levar
adiante em sua futura família.
3. Quando nos casamos devemos deixar pai e mãe e unir-nos ao nosso cônjuge para formar uma
nova família (Gn 2.24). Esse “deixar” não tem a ver só com sair de casa, mas também deixar para
trás o modelo anterior e construir algo novo com o nosso cônjuge.
3.1- Se você é casado compartilhe com o PG uma área na qual vocês estão trabalhando juntos para
construir um modelo próprio no casamento e na família de vocês (dinheiro, trabalho, sexualidade, filhos).
2.2- Se você é solteiro, compartilhe uma característica da sua família que você não gostaria de levar
adiante em sua futura família.

Conclusão Cristológica
A família é a nossa grande escola da vida: aprendemos as virtudes e os pecados de nossa família e
muitas vezes incorremos no perigo de levar adiante um modelo que não honra a Deus e nem a
nossa família. Como podemos deixa para trás o que não é bom? Podemos deixar para trás devido ao
fato de que Deus intervém em nossa família e Jesus Cristo morto na cruz do calvário é a maior
intervenção de Deus em nossa família para que a família possa glorificar a Deus! Paulo, em sua
Epístola aos Efésios, nos ensina que devemos nos tornar filhos Deus imitando o nosso Pai Celestial
(Ef 5.1,2), e então teremos uma família construída em Cristo. Ao falar sobre a família em Ef 5.22-6.4,
Paulo nos mostra que uma vez que estamos em Cristo devemos entender que ele mesmo se torna a
base de nossas famílias. Que possamos rever o modelo que recebemos retendo o que é bom,
aperfeiçoando aquilo que precisa ser melhorado.

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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