Aprendendo a obedecer o Eterno

Encontro de Pequeno Grupo do dia 24 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: Gálatas 5
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. Paulo escreve para esclarece os gálatas qual é o lugar da obediência na vida cristã: para
os legalistas Paulo ensina que a obediência não “compra” a nossa salvação; para os
libertinos Paulo lembra que a desobediência é voltar para a escravidão do pecado. Por que
nós cristãos obedecemos a Deus? Vamos compartilhar com o PG.
3. Paulo lembra aos gálatas de que quando nos exercitamos na obediência o fruto do
Espírito amadurece em nossas vidas: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade,
fidelidade, mansidão e domínio próprio. Qual destes atributos cristãos você está precisando
mais em sua vida atualmente?

Conclusão Cristológica
Tanto o Evangelho legalista e moralista que salva a si mesmo cumprindo uma lista de “não
pode” quanto o Evangelho libertino e relativista do “não tem nada a ver” são falsos
evangelhos, distorções do Evangelho de Jesus Cristo que nos foi ensinado pelos apóstolos.
Fomos salvos não por nossa obediência, mas pela graça, por meio da morte de Jesus,
nosso Salvador. Não fomos salvos para voltar a vida de desobediência, rebeldia e vazio,
mas fomos salvos para a vida de obediência, santidade e pureza. Fomos salvos pela cruz de
Jesus para seguir a Jesus levando a nossa cruz! Graça e obediência. Toda vez que você
ouvir um evangelho apenas da graça ou apenas da obediência você poderá reconhecer que
a Boa Notícia de Jesus foi corrompida, pois não há pior forma de escravidão do que uma
falsa liberdade. Cristo morreu para nos libertar e ressuscitou para o nosso bem. Soli Deo
Gloria!

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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