Um chamado à maturidade

Encontro de Pequeno Grupo do dia 03 de abril 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: Hebreus 5.12-14
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. O autor de Hebreus convoca os cristãos a se tornar crentes maduros “pelo exercício
constante” da Palavra. Compartilhe com o PG uma área de sua vida na qual você acredita
que precisa exercitar mais o que você já sabe das Escrituras (casamento, filhos, família,
trabalho, estudos, dinheiro, sexualidade, lazer, ministério e outros).
3. Todo aquele que nasce de novo em Jesus deve crescer para se tornar como Jesus:
somos convocados a maturidade espiritual! E como podemos nos tornar mais maduros?
Bebendo sempre dos meios de graça, principalmente a meditação na Palavra e a oração.
Falando nisso, como está a sua vida devocional? Compartilhe com o PG.

Conclusão Cristológica
Na Igreja de Cristo estamos em diversos níveis de maturidade espiritual. Alguns já
alcançaram maturidade, ao passo que outros continuam bebendo apenas. Contudo, existe
algo que nos torna exatamente iguais: todos nós dependemos da salvação pelo Sangue de
Cristo Jesus, nosso maior exemplo de maturidade cristã. A boa notícia é que não
precisamos cumprir uma lista enorme de exigências para, talvez, sermos habilitados a
receber a salvação. A salvação é um dom gratuito ao indigno, ao que não a merece, que
vem por meio da fé em Jesus. No entanto, todo aquele que nasceu do Espírito precisa agora
crescer no Espírito! Que nós possamos ter sede e fome de Deus para cresceremos fortes,
vivendo em comunidade, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo.

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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