Tempo de reconstruir nosso casamento – Aplicar o perdão

Encontro de Pequeno Grupo do dia 27 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: Mateus 18.21-35
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. Jesus nos ensina que a reflexão cristã sobre o perdão começa com uma afirmação maravilhosa:
fomos perdoados por Deus de uma dívida impagável! Você já teve a experiência de se sentir
perdoado por Deus? Compartilhe com o PG.
3. No Evangelho o perdão é estender ao nosso irmão o perdão que já recebemos do próprio Deus.
Dessa forma perdoar significa: 1- Sofrer o prejuízo; 2- Reconstruir a confiança; 3- Avaliar mudanças.
Qual dos três em sua opinião é mais desafiador?

Conclusão Cristológica
Quando sentimos dificuldade em perdoar é por que pensamos que jamais faríamos o que essa
pessoa fez. É justamente por nos sentirmos em tal condição de superioridade moral que muitas
vezes nos sentimos no direito de não perdoar, mas o Evangelho nos quebranta e nos humilha
quando nos diz: não só você faria aquilo que seu ofensor te fez, como de fato você já fez o mesmo
contra o Eterno. Traímos a Deus, o ignoramos, o insultamos e o ofendemos, o desprezamos e o
menosprezamos, o colocamos na periferia da vida e dele nos divorciamos. É exatamente isso que o
Senhor Jesus nos ensina em sua parábola, nos ajudando a refletir sobre nosso espírito de
superioridade. E o que o Eterno fez com a nossa dívida? Ele sofreu o prejuízo ao pagar do próprio
bolso cada centavo de nossa dívida com Ele que era imensa, de forma que por causa do Jesus fez
por nós tivemos nosso nome retirado do SERASA e ganhamos uma conta zerada, novinha em folha.
Vá em frente e deixe o perdão que você já recebeu alcançar outras pessoas, alcançar seu cônjuge!

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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