Uma igreja pacificada e pacificadora

Encontro de Pequeno Grupo do dia 05 de dezembro 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 5.21-26
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. Jesus nos ensina que a ira nos conduz ao ódio e a crueldade, mergulhando nossas relações em
um ciclo destrutivo. Existe alguma área da sua vida na qual você precisa apascentar a sua ira?
3. Em um momento em que nosso país se encontra polarizado e marcado por agressões e ódio, a
igreja tem a missão de ser uma voz pacificadora e reconciliadora. Que atitude prática você pode
adotar no seu trabalho, faculdade, escola e família para ser um pacificador? Cite apenas uma!

Conclusão Cristológica
Jesus nos mostra que quando damos vazão a nossa ira, nos tornamos candidatos a ira de Deus.
Não seria uma incoerência? Por que Deus pode irar-se e nós não? Tiago nos ensina: “Meus amados
irmãos, tenham isto em mente: Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irarse, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus”(Tg 1.19-20). A ira humana é pecaminosa e
facilmente se torna em ódio e crueldade, mas a ira de Deus é sua capacidade de indignar-se contra o
pecado e de julgar a injustiça. E o que nos garante que somos amados por Deus se o nosso Deus é
um Deus que se ira? Paulo, escrevendo aos tessalonicenses diz: “Jesus, que nos livra da ira que há
de vir” (1Ts 1.10). Como Jesus nos livra da ira vindoura, do juízo do último dia? O Pai enviou seu
Filho para morrer em nosso lugar levando sobre si toda a ira por nossos pecados. Jesus sofreu a ira
que era destinada a nós na cruz do calvário, de tal forma que nós que estamos n’Ele já passamos da
morte para a vida! Jesus nos reconciliou com o Pai e nos enviou em uma missão de reconciliação
com o outro!

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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