Um chamado para acordar

Encontro de Pequeno Grupo do dia 12 de setembro 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: Efésios 5.8-14
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. Alguns sintomas de que estamos adormecendo espiritualmente são: 1- Falta de compromisso com
Deus e com o seu povo; 2- Indisposição para crescer; 3- Indisposição para servir. Você consegue ver
algum desses sintomas em sua vida?
3. O que você pode fazer de prático hoje para atender ao chamado a um despertamento espiritual?

Conclusão Cristológica
Paulo sabia que a cidade de Éfeso era um lugar difícil e que havia uma grande pressão espiritual
sobre os cristãos para que voltar a dormir espiritualmente. O apóstolo então escreveu para aquela
igreja confrontando o espírito de sonolência de alguns irmãos que estavam se tornando
espiritualmente preguiçosos e por isso estavam voltando aos poucos para um estado de
adormecimento espiritual. Paulo estava citando um cântico que os efésios ouviram no dia do seu
batismo (v.14) mas dando um novo sentido a ele: “Lembrem-se de que um dia vocês estiveram
mortos em seus pecados e agora vocês voltam a dormir espiritualmente, voltando a deitar-se nas
trevas, voltando para a vida que vocês tinham antes!”. A Boa Notícia de Jesus Cristo nos lembra que
nosso Redentor morreu para nos tirar de nosso estado de sono eterno de morte e perdição e que
agora devemos andar bem acordados, pois Jesus ressuscitou e o Sol da Justiça brilha sobre nós! Se
você continua dormindo ainda é tempo: acorde, em nome de Jesus, acorde!

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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