A igreja que faz a diferença

Encontro de Pequeno Grupo do dia 26 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: Miquéias 7.1-7
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. Diante do caos social e político de Israel, Miquéias decidiu "ficar atento ao Senhor". Você
considera que têm perseguido a imitação de Cristo em tudo o que tem feito?
3. No v.14 ele orienta o povo a pastorear o seu rebanho. Você pode dizer que têm sido uma bênção
na vida das pessoas que moram ou trabalham com você? Como anda o seu testemunho?

Conclusão Cristológica
Vemos um retrato claro da nossa sociedade no texto de Miqueias. A corrupção, a imoralidade e a
impiedade estão por todos os lados, os que buscam a Deus são ridicularizados, as escrituras
ignoradas e a igreja se deixar encher por essas falsas filosofias que nos afastam do Pai. O que fazer
nesse contexto? Olhar para Jesus e para o chamado que ele nos fez para que sejamos luz do mundo
e sal da terra (Mateus 5:13-16). Na cruz Jesus pagou o preço pela nossa reconciliação, e agora
somos chamados a brilhar a luz dessa esperança em meio a uma sociedade tomada pelas trevas,
chamados a sermos profetas no caos! Que possamos dizer com confiança e convicção: “Mas, quanto
a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá”
(Miqueias 7.7)

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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