CONTENTAMENTO
Encontro de Pequeno Grupo do dia 17 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: Números 4:4-15
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. O texto nos diz que os Israelitas começaram com o passar do tempo a reclamar do maná que descia dos céus todos os
dias. No seu cotidiano qual é a situação que costuma tirar você do sério? De que forma você poderia ser mais paciente
nesta situação?
3. Os Israelitas estavam cercados por uma série de provisões da parte de Deus: a nuvem durante o dia, a coluna de fogo
durante a noite, água sempre que precisavam e o maná toda manhã para suprir a fome. Você acha que Deus tem provido
todas as suas necessidades? Por favor compartilhe pelo menos duas bênçãos de Deus que sejam constantes em suas vidas.

Conclusão Cristológica
Há um importante aspecto da primeira vinda de Jesus que é o aspecto solidário. Hebreus 4:15 nos diz: “Pois não temos um
sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo
de tentação, porém, sem pecado”. Jesus é um Deus que virou gente, que habitou conosco e participou de nossa condição.
Ele entende você. Ele conhece suas lutas. Ele sabe o que é sofrer. Ele se compadece de nós. A cruz nos mostra que Deus não
nos esqueceu e que não nos deixou abandonados no deserto de nossas vidas. Há um banquete de bênçãos à sua frente: Olhe
para isso. ESCOLHA contentar-se, alegrar-se em meio as tribulações. Viva plenamente, mesmo se as lutas estiverem sobre
você. Pois Ele não te deixará e nunca te abandonará. Jamais. 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.

