Somos Herdeiros
Encontro de Pequeno Grupo do dia 4 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: Rm. 8:15-37
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. Paulo no verso 15 nos diz que somos filhos adotados por nosso Pai Celestial. Você poderia compartilhar alguma
experiência na qual sentiu claramente o Senhor cuidando de você como um Pai.
3. Segundo o texto, nós somos herdeiros de Deus, e há dois aspectos importantes dessa herança. O primeiro é que os
herdeiros aguardam o momento de desfrutarem das bênçãos do porvir. O segundo, é que os herdeiros já desfrutam dos
cuidados divinos e da proteção de nosso Deus hoje. Nesse momento de sua vida, qual desses dois aspectos você precisa
aprender a exercitar a sua fé?

Conclusão Cristológica
Nos versos 37 a 39 paulo nos diz: “Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o
presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será
capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor”. Muitos se achegam a Deus com o
objetivo de obter favores divinos. Entretanto, qualquer bem material que alguém possa receber tem prazo de validade.
Tudo nessa vida é e sempre será transitório. Mas os herdeiros de Deus tem uma herança que jamais se esgotará: o Seu
amor. Jesus é o selo de nossa herança. Seu sangue na cruz nos deu o direito de filiação. Somos herdeiros de Deus e
coerdeiros com Cristo. Somos filhos, somos amados. Nada nos faltará. Nem no presente e nem no porvir. Creia nessa
verdade! Viva essa verdade! 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.

