Jesus nos leva de volta para o nosso Pai
Encontro de Pequeno Grupo do dia 13 de fevereiro 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: Mateus 5.43-48
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. Jesus repete por várias vezes no capítulo 6 (v.1, v.4, v.6, v.8, v.9, v.14, v.18, v.26 e v.32)
que o Eterno é o nosso Pai, desafiando a compreensão que temos sobre quem Deus é
como Ele é. Qual é a imagem que você tem de Deus em seu coração?
3. Quando internalizamos a verdade de que por meio de Jesus Cristo fomos adotados pelo
Pai e recebemos em nós a identidade definitiva de filha de Deus e filho de Deus,
encontramos um descanso interior pois já não precisamos provar mais nada para ninguém.
Existe alguma área de sua vida em que você está precisando desse descanso?

Conclusão Cristológica
Jesus se dirigia a Deus como “Abba Pater”, de maneira íntima e profunda revelando o
relacionamento especial que tinha com Deus. No entanto, há um momento no qual Jesus
não orou chamando a Deus de Pai. Este momento é registrado pelos Evangelistas Sinóticos
quando Jesus ora pregado a cruz do calvário, citando as palavras do Salmo 22: “Deus meu,
Deus meu, por que me desamparaste...” (Mt 27.46). Ao tomar sobre si o nosso pecado, a
relação de intimidade do Pai do Filho foi temporariamente quebrada, pois o pecado sempre
gera desconexão. O Filho levou sobre si o nosso pecado para nos levar de volta para o Pai e
exatamente agora o Espírito está nos ensinando a orar como Jesus: “Abba Pai…”

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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