Livres da idolatria política

Encontro de Pequeno Grupo do dia 21 de novembro 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.

Palavra do Pr. Jeferson

Querido Pequeno Grupo, como pastor de nossa comunidade e supervisor dos PG’s venho lembrar solenemente cada
membro de nossa igreja de que falas descuidadas sobre política machucaram o coração de muitas pessoas nesse período
eleitoral, incluindo o meu próprio. Desejamos ser uma igreja pacificadora, capaz de ajudar a fechar as feridas de nossa
nação e assim unir novamente o nosso país, mas para isso a cura precisa começar em nós! Portanto, peço que possamos
orar para que o Espírito Santo nos dê sabedoria e temor no compartilhamento dessas semanas. Lembre-se: você é um
pacificador! Ame o seu irmão com todo o coração e então tudo que você falar neste PG será uma bênção. Bom encontro!
Leitura: Isaías 30.1-5; 15-22
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. A idolatria política nos leva a depositar nas mãos de candidatos e partidos nossa esperança
última, como se meros homens pudessem nos salvar e cuidar do nosso futuro. Você sente que talvez
tenha sido seduzido pela idolatria política nestas eleições?
3. Nesse período pós eleição, como você pode ajudar a curar a ferida aberta em nossa nação e
ajudar a pacificar nosso país?

Conclusão Cristológica
Certa vez Jesus foi questionado pelos fariseus sobre a vinda do Reino de Deus e respondeu:
“O Reino de Deus não se baseia no calendário. Nem quando alguém disser: ‘Veja aqui!’, ou: ‘Está
lá!’. Sabem por quê? Porque o Reino de Deus já está entre vocês”. (Lc 17.20,21). O Reino de Deus
está vivo dentro de cada um de nós, mas como esse Reino é fundado? Ao contrário das nações que
proclamaram sua independência, nos colocamos sob o governo de Deus quando nos arrependemos
de nossos pecados e proclamamos nossa dependência do sacrifício redentor de Jesus! Esse Reino
de Jesus em nós foi fundado sobre o ato da morte redentora de Jesus por cada um de nós. Assim
nos tornamos cidadãos de uma pátria celestial e isso se reflete em nossa cidadania e na forma como
vivemos a política: nossa cidadania é redefinida pela nossa submissão a Deus. Lembre-se do
convite: “No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança
está o seu vigor” (Is 30.15).

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!
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