A nossa missão

Encontro de Pequeno Grupo do dia 03 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: Jonas.1-17
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. Jonas foi chamado para Nívive – um lugar perigoso, violento, cheio de hostilidade – mas decidiu ir
para Társis – uma cidade rica, segura, próspera e bela. Você já imitou o exemplo de Jonas, indo na
direção oposta do chamado de Deus para a sua vida?
3. Quando Jonas estava no barco a caminho de Társis, o Eterno utilizou as circunstâncias – a
tempestade, os marinheiros, o lançar da sorte – para quebrar o coração de Jonas e reconduzi-lo de
volta a obediência. Você já viveu algo semelhante?

Conclusão Cristológica
Poucos diriam que Jonas é um modelo de missionário e muitas vezes olhamos para esse pobre
coitado com crítica e reprovação: “Esse Jonas...”. Contudo, ao nos contar a história de Jonas as
Escrituras estão nos contando a nossa história: nós, que nos prendemos tanto a nossa própria
vontade, que ignoramos a voz e a direção de Deus em nossa vida pessoal, que preferimos o que nos
agrada e permanecemos em nossa zona de conforto; nós, que damos mal testemunho e que
resistimos ser quebrantados por Deus até o último instante. Para Jonas e para nós que somos como
Jonas, o Eterno enviou aquele que é maior do que Jonas. Quando os fariseus pediram um sinal a
Jesus, o Redentor lhes respondeu: “Nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas.
Pois assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do
homem ficará três dias e três noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo
com esta geração e a condenarão; pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora
está aqui o que é maior do que Jonas” (Mt 12.39-41). Que Jesus nos ensine a obedecer ao nosso
chamado, seja para onde for e como for.

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.

1

