O Deus Pai
Encontro de Pequeno Grupo do dia 11 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: Lc. 11:2a
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. Um aspecto importante da oração do Pai Nosso está no fato de Deus ser um ser relacional e íntimo de seus filhos. Você
poderia compartilhar com seus irmãos um momento em sua vida onde você teve a certeza que Deus falou com você?
3. Na atual conjuntura de nosso país somos muitas vezes tomados pelo medo. Medo do futuro, de não termos recursos
suficientes na nossa aposentadoria; Medo de sermos abandonados por alguém; medo de não ter como pagar as contas;
medo de sair de casa por conta da violência, medo de perder o emprego. Você poderia compartilhar com seus irmãos em
Cristo qual é o maior medo de sua vida?

Conclusão Cristológica
O Deus Pai que Jesus nos apresenta na oração é um pai que escolheu ser voluntariamente o nosso Abba (paizinho). E só
havia uma maneira de fazê-lo: entregando o próprio filho unigênito para ser morto no madeiro. O amor de um Deus que
toma essa atitude inexplicável a nosso favor não é qualquer amor. Por isso, não tenha medo na sua vida. Seja o que for
que você estiver vivendo lance-se nos braços de seu pai. Ele não te deixará sozinho. Se há um desafio à sua frente nessa
semana, nesse mês, nesse ano, não tema. O Pai estará sempre com você. Enquanto isso, busque viver em harmonia com
os seus irmãos da fé. Afinal, esse Pai é “Nosso”. Fomos todos reunidos pela graça numa só família. A graça e o amor que
te alcançou também alcançou o irmão que está agora mesmo ao seu lado. Que nosso Pai nos abençoe! Em nome de Jesus,
amém!

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.

