Tempo de reconstruir nossa relação com o dinheiro - Contentamento

Encontro de Pequeno Grupo do dia 18 de julho 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: Salmo 131
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. Nossa relação com o dinheiro começa em nossa relação conosco mesmos: nos sentimos
descontentes e vazios e imaginamos que ter mais dinheiro vai resolver nossos dilemas
pessoais e relacionais. Você já acreditou na mentira de que o dinheiro resolve tudo?
Compartilhe com o PG.
3. Quando passamos a buscar paz, alegria, realização e satisfação plena no dinheiro
incorremos no pecado sutil da idolatria. Esse pecado só pode ser vencido se tivermos
contentamento em Deus e gratidão pelo que já alcançamos. Compartilhe com o seu PG 3
motivos de gratidão e vamos celebrar a bondade e fidelidade do Eterno!
Conclusão Cristológica
Quem quer ser um milionário? A nossa sociedade pressupõe que todas as pessoas vivem, morrem e
matam por causa do dinheiro, de bens e riqueza. Jesus nos disse que “o Reino dos céus é como um
tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e, então,
cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo” (Mt 13.44). Jesus conta esta
história para nos mostrar a mudança completa que ocorre nos valores de alguém que encontrou a
suprema riqueza do Evangelho, como Paulo escreveu aos Efésios: “Deus nos ressuscitou com Cristo
e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão
de vir, a incomparável riqueza de sua graça!” (Ef 2.6-9). Que possamos ser relembrados pelas
Escrituras de que em Cristo somos milionários verdadeiramente, ricos de uma riqueza que rende
dividendos pela Eternidade.

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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