Jesus nos envia um novo Amigo

Encontro de Pequeno Grupo do dia 20 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: João 14.1-21
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. Jesus prometeu enviar o Amigo, o Consolador aos nossos corações e seria agora a
presença interior e invisível do Espírito Santo que supriria a ausência de Jesus após seu
retorno para o Pai. O Espírito Santo é nosso Conselheiro nas decisões, nas emoções e nas
relações. Em qual destas três áreas você mais precisa da direção do Espírito Santo?
Compartilhe com o PG.
3. Como podemos nos tornar discípulos mais sensíveis e íntimos do Espírito Santo?

Conclusão Cristológica
Jesus promete que irá para o Pai para nos preparar morada e que em breve virá para nos
levar para Ele mesmo. O Redentor está utilizando a imagem do noivado do mundo antigo
para afirmar que sua breve ausência será logo substituída por um encontro maravilhoso no
qual Ele mesmo nos levará de volta para casa. Mas o que tornou esse retorno possível?
Como Jesus abriu caminho para nós voltarmos para casa? Jesus é o caminho, pois sua
morte na cruz em nosso lugar nos lavou de todos os nossos pecados, perdoou todas as
nossas dívidas e nos fez uma noiva linda aos seus olhos, sem qualquer mancha nem ruga.
A presença do Espírito Santo em nós é a garantia de que a promessa de Jesus é
verdadeira, a garantia de que Ele voltará!

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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