Perdidos nos caminhos da vida

Encontro de Pequeno Grupo do dia 09 de janeiro de 2019
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: Gênesis 13.1-13
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. Ló estava diante de uma escolha que afetaria toda a sua vida. Você tem vivido um momento de
escolhas importantes em sua vida? Compartilhe com o PG.
3. Ló decidiu sem envolver o Eterno ativamente e baseado apenas em um olhar que via a riqueza do
vale e essa decisão lhe custou tudo o que possuía, a vida de sua esposa e a sua família. Você hoje
está colhendo os frutos de decisões equivocadas do passado? Compartilhe com o PG.

Conclusão Cristológica
Quando estamos perdidos temos duas escolhas: assumir que estamos perdidos ou continuar
buscando encontrar o caminho sozinhos. Contudo, não foi justamente buscar o caminho sozinhos
que nos levou a estarmos perdidos? Como a autossuficiência humana poderia resolver o problema
que ela mesma criou? Precisamos de um Mestre para nos guiar nos caminhos da vida e a boa
notícia das Escrituras é que temos esse Mestre em Jesus: “O Filho do homem veio para salvar o que
se havia perdido” (Mt 18.11). Jesus é o pastor que ajunta e conduz suas ovelhas por meio de sua
morte na cruz, dando a vida no lugar da sua ovelha, experimentando a perdição e a morte no lugar
do seu rebanho! Jesus prometeu: “Eu sou a porta das ovelhas [...] quem entra por mim será salvo.
Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir; eu vim
para que tenham vida, e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida
pelas ovelhas” (Jo 10.7-11). Você precisa de um Mestre para te guiar e a boa notícia do Evangelho é
que em Jesus você encontra tanto um Salvador quanto o seu Sumo Pastor.

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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