A Unidade da Família em Deus

Encontro de Pequeno Grupo do dia 20 de março 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: Sl 133
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. Que sentimentos e emoções vem em sua mente e coração quando você pensa na palavra
Família?
3. Como foi pregado, a “revitalização só faz sentido com relacionamentos revitalizados”.
Qual a área de sua vida você reconhece que Jesus precisa revitalizar em seus
relacionamentos?

Conclusão Cristológica
Somente em Jesus é possível ressignificar o sentido da família e a vida fraternal. Deus não
criou família ou estabeleceu relacionamentos entre pessoas para que fossem conflituosos,
visto isso fere o padrão da perfeição de Deus Criador, que como na Trindade, O Pai (Deus),
O Filho (Jesus) e o Espírito Santo estabelecem uma relação de Unidade, Companheirismo,
Fidelidade e União. É certo saber que unidade não é uniformidade, e que mesmos diante
das diferenças podemos dispor da afabilidade e o deleite dos irmãos, vivendo em união,
vivendo como se fossem um, como se tivessem um coração, uma alma, um interesse.
Quando apontou para Sião como sendo o lugar que o Senhor ordena a bênção, o salmista
visava a bênção da salvação. De Sião viria o Libertador (Rm 11:26). De Sião veio o Senhor
Jesus que tira o pecado do mundo!
Que saibamos valorizar a vida de união que temos uns com os outros por meio do sangue
do Cordeiro e da habitação do Espírito Santo, de modo que nossas vidas nunca se esvaziem
do amor fraternal que começa aqui e que continuará no céu por toda a eternidade!

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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