Perdidos nos caminhos do coração

Encontro de Pequeno Grupo do dia 16 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: Jonas 4.1-11
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. Jonas estava perdido em seus próprios sentimentos: sentia ódio, rancor, desejo de vingança e
desprezo pelos ninivitas; sentiu-se injustiçado, contrariado, magoado, enfurecido e decepcionado
com Deus quando o Eterno perdoou os ninivitas; ficou deprimido, entristecido e pediu a morte para
si. Você já se sentiu como Jonas, perdido em seus sentimentos?
3. Conversamos sobre a necessidade de transformar o nosso tempo de oração em um lugar de
intimidade verdadeira: aprender a derramar nosso coração aos pés de Jesus e deixar Jesus
derramar seu coração sobre nós. Como podemos fazer isso na prática? Compartihe com o PG!

Conclusão Cristológica
Jonas foi um profeta desobediente, sem compaixão e endurecido para Deus e para o próximo.
Contudo, ainda assim certa vez Jesus disse: “Uma geração perversa e adúltera pede um sinal
miraculoso! Mas 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 11.39-41). Jesus apresenta a si mesmo como um sinal poderoso do
amor de Deus: sua morte e ressurreição após três dias é um sinal do amor de Deus, um ato que
revela e demonstra o amor do Eterno por nós! Jesus morreu para salvar você do juízo, da ira, da
dívida do pecado. Assim como os ninivitas seriam exterminados pelos seus pecados, nós também
seríamos se Jesus não tivesse morrido em nosso lugar! Deixe que Jesus, seu Salvador, ajude você a
lidar com seus sentimentos. O Salvador nos guia nos caminhos do coração!

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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