Aquele que tem ouvidos, ouça!

Encontro de Pequeno Grupo do dia 10 de outubro 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: Mateus 13.1-23
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. Há algumas atitudes equivocadas com as quais as pessoas geralmente ouvem a Palavra: Atitude
estética (“Que sermão bonito...”), Atitude erudita (“Que sermão bem feito, boas citações...”), Atitude
inspirativa (“Que sermão motivador...”), Atitude crítica (“Não concordo com isso e com aquilo...”),
Atitude terceirizada (“Fulano deveria ouvir isso...”), Atitude desatenta (“O que será que tem pra comer
em casa hoje...”). Você se identifica com alguma destas atitudes?
3. Jesus enumerou os solos com o objetivo de nos fazer olhar para dentro e perceber como está o
nosso coração em relação a Palavra de Deus. Aliás, como está o seu coração nesse momento?
Você se identifica com algum dos tipos de solos ilustrados por Jesus?

Conclusão Cristológica
Quando Jesus estava prestes a passar pelo sofrimento de sua morte na cruz, o Mestre disse aos
discípulos: “Ouçam com atenção: a não ser que o grão de trigo seja enterrado no solo e morra para o
mundo, não será nada mais que um grão de trigo. Mas, se for enterrado, irá brotar e se reproduzir
muitas e muitas vezes. Do mesmo modo, qualquer um que se apega à própria vida apenas como ela
é a está destruindo. Mas, se você perde sua vida, sem criar obstáculos ao amor, você a terá para
sempre, pois é a vida real e eterna” (Jo 12.23-25 A Mensagem). Jesus mostrou que a semente que o
Redentor deixa para o mundo é sua própria vida deitada no solo do coração humano! A semente que
Jesus planta no coração de cada um de nós é ele próprio: quando a semente de sua morte é
plantada em nosso coração, sua morte permite o desabrochar de uma nova vida viva vivendo em
nós, a vida da ressurreição! Jesus plantou a si mesmo dentro de cada um de nós pela mensagem do
Evangelho! A pergunta é: como o solo do seu coração vai cuidar dessa semente? Deus não trabalha
sem prazos. Você é responsável pela forma como ouve. Como está o solo do seu coração?

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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