Seguir a Jesus pelos caminhos da vida
Encontro de Pequeno Grupo do dia 23 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: Marcos 8.22-38
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. Estamos perdidos nos caminhos da vida e nos caminhos do coração, mas o Evangelho
oferece a resposta à nossa condição de perdição: Jesus é o nosso Salvador e Mestre,
aquele que nos guia nos caminhos da vida e nos caminhos do coração. Contudo, o
Evangelho levanta uma pergunta: quem é Jesus para mim? Compartilhe com o PG: quem é
Jesus para você?
3. Compartilhamos três maneiras equivocadas de ver a Jesus: 1- Jesus apenas como um
resolvedor de problemas pessoais; 2- Jesus apenas como um exemplo de vida; 3- Jesus
como alguém respeitável, porém distante de nós. Qual destas três perspectivas você acha
mais perigosa?

Conclusão Cristológica
O Evangelho afirma que Jesus não é um mero resolvedor de problemas, não é um mero
mártir que dá o exemplo, não é um profeta distante e esquisito. Jesus é o Filho Eterno de
Deus, a segunda pessoa da Trindade que se tornou homem a fim de se tornar nosso
Salvador. Jesus veio com a missão de morrer na cruz levando sobre si pecados que não
eram dele: pecados que eram nossos! Se eu acho que conheço a Jesus mas não estou
maravilhado com Ele a ponto de ter um relacionamento pessoal cada vez mais profundo
com Ele, então talvez eu tenha apenas uma visão parcial sobre Jesus, pois Ele é
maravilhoso: Ele é o Verbo Criador de todas as coisas; Ele é a vida e a luz dos homens; Ele
é o Alfa e o Ômega, o Cristo, o Senhor, o princípio e o fim, o Redentor do mundo; Ele é a
água da vida e o pão que desceu do céu; Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã; Ele é a
ressurreição e a vida; Ele é o caminho, a verdade e a vida; Ele é o Leão de Judá, o cordeiro
puro de Deus; Ele é o Messias, a raiz de Davi, o filho da promessa; Ele é o nosso Salvador.

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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