Indo mais fundo com o Eterno no discipulado
Encontro de Pequeno Grupo do dia 01 de maio 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: Jonas 1.1-3; 4.1-10
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. O Eterno queria mais do que a obediência de Jonas: o Eterno queria o seu coração! Deus
usou uma série de eventos para levar Jonas a águas mais profundas. Você já sentiu Deus te
chamando para ir mais fundo com Ele? Compartilhe com o PG.
3. Muitas vezes existem obstáculos que nos impedem de ir mais fundo com o Eterno e
entregar nosso coração totalmente a Ele. Qual obstáculo hoje tem tentando te impedir de ir
mais fundo com o Pai e como você pode superá-lo?

Conclusão Cristológica
Certa vez os líderes judaicos pediram um sinal a Jesus (Mt 12.39-41). O Mestre lhes disse
que o único sinal que receberiam seria o sinal de Jonas e passa a descrever uma cena
terrível, descortinando diante deles o terrível dia do Senhor no qual um cidadão de Nínive se
levantará dentre os salvos e, com o dedo em riste, recriminará e condenará aqueles que se
perderam: “Como você pode não ter ouvido? Jonas pregou seu pior sermão por apenas um
dia em uma cidade saturada de violência e imoralidade e nós ouvimos e nos arrependemos!
Você se sentou na igreja a vida inteira, recebeu uma revelação maior por meio do maior
profeta, Jesus Cristo, e ainda sim você se negou a ouvir! Por que? Por que você não
ouviu?”. O mesmo Evangelho que salva é o Evangelho que condena, e quanto mais ouvimos
a Boa Notícia mais estamos sendo responsabilizados! Até quando vamos ouvir sem abrir o
coração? “Meu filho, dê-me o seu coração”(Pv 23.26).

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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