Ser cheio do Espírito Santo

Encontro de Pequeno Grupo do dia 27 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: Efésios 5.15-21
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. A igreja primitiva reconhecia sua incapacidade de seguir a Jesus em todas as áreas da
vida sem a presença, a direção e o poder do Espírito Santo. Por isso ser cheio do Espírito
era uma experiência tão enfatizada pelos primeiros cristãos. Em qual área de sua vida você
tem sentido mais intensamente essa necessidade do Espírito Santo?
3. O Espírito Santo deseja nos encher com sua presença, sua direção e seu poder e assim
gerar em nós o fruto do Espírito. Como você pode abrir mais a sua vida para ser cheio do
Espírito Santo?

Conclusão Cristológica
É preciso abandonar nossos falsos mestres e seguir a Jesus, o verdadeiro Mestre de nossas
vidas. Como nosso Mestre, Jesus nos leva para o Pai: Jesus nos ensina a viver como filhos
de Deus, nos ensina a experimentar essa paternidade maravilhosa. Mas como Jesus faz
isso estando fisicamente ausente? Jesus nos guia por meio da presença interior, invisível e
poderosa do Espírito Santo, nosso Consolador, nosso Amigo da caminhada que deseja nos
encher mais e mais com sua presença. Mas pense bem: o que torna possível que pessoas
pecadoras como eu e você sejam aceitas como aprendizes de Jesus, como filhos do Pai
Celestial e templos vivos do Espírito Santo? A resposta é o Evangelho: a boa notícia de que
Jesus morreu em nosso lugar, perdoou nossos pecados e nos justificou em seu sangue!
Nele fomos justificados! Nele fomos adotados! Por causa dele o Espírito foi derramado! Que
possamos aplicar todos os dias o Evangelho em nossos corações.

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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