A NOVA GERAÇÃO APOSTÓLICA
Encontro de Pequeno Grupo do dia 19 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: Atos 2:1-4,14–24,36-47
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. No verso 42 Lucas (o autor) nos informa que a igreja persistia: 1) no ensino dos apóstolos, 2) na comunhão, 3) no partir
do pão e 4) nas orações. Qual destes 4 elementos você entende que você precisa aperfeiçoar na sua relação com seus
irmãos?
3. O texto nos diz que após a pregação de Pedro aproximadamente 3000 pessoas se converteram. Isso indica que a Igreja
de Cristo precisa ser evangelizadora. Qual tem sido sua estratégia para atrair seu “amigo de oração” para o seu PG?

Conclusão Cristológica
Antes de ser elevado aos céus Jesus nos prometeu que o Espírito Santo viria sobre a Igreja. E ele de fato desde o
Pentecostes já está derramado sobre a sua igreja. Tudo que os apóstolos fizeram foi na verdade dar continuidade a obra
iniciada por Jesus quando esteve entre nós por meio de Seu Espírito. A igreja de hoje também é responsável por essa obra.
Jesus está entre nós e cabe a nós, Igreja de Cristo, apresentarmos aquele que nos transformou e nos salvou para os
perdidos e os sem esperança. 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.

