As Diferentes Perspectivas De um Fato
Encontro de Pequeno Grupo do dia 8 de agosto 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: Jz. 2:6-3:4
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. O texto nos diz que Israel sofreria no futuro por conta da presente desobediência ao Senhor. Você poderia compartilhar
algo que você talvez precise melhorar em sua vida cristã hoje (talvez no seu casamento, no seu relacionamento com seus
filhos ou pais, no seu trabalho, ou em qualquer outro lugar) para que isto não venha a ser uma armadilha em seu futuro?
3. Você poderia citar um momento no qual você sentiu que Deus estava te aperfeiçoando como discípulo através de
alguma provação?

Conclusão Cristológica
No calvário a morte de Jesus indicava para todos uma grande derrota. Para olhos desapercebidos o ministério do Filho de
Deus encontrava o seu fim naquela maldita cruz. Afinal, cruz era o destino de malfeitores. Entretanto aquela aparente
maldição foi de fato o meio pelo qual nós fomos abençoados. A Sua derrota foi a nossa vitória. A sua morte nos trouxe a
vida, nos trouxe o perdão, nos reconciliou com o Pai, e nos deu o direito de sermos chamados Filhos de Deus.

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.

