Pais para Jesus

Encontro de Pequeno Grupo do dia 08 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: Lucas 2.41-51
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. Todos trazemos uma bagagem de nossa família, feridas e marcas em nossa alma
deixadas pelos nossos pais. Como podemos lidar com essa bagagem de tal maneira que ela
não prejudique nossa paternidade? Compartilhe com o PG.
3. Como podemos disciplinar como um ato de amor? Compartilhe com o PG.

Conclusão Cristológica
Nós cristãos temos um olhar profundo sobre o desafio da paternidade: somos desafiados
pelo Evangelho a olharmos para a nossa paternidade com a responsabilidade de
conduzirmos nossos filhos para Jesus e torná-los parecidos com o próprio Jesus. Todo
cristão pai e mãe deseja que seus filhos sejam como “pequenos Cristos”, e para isso
precisamos reavaliar os modelos equivocados que recebemos, buscar ajuda na Palavra de
Deus, aprendermos a amar com responsabilidade e disciplinar com amor. Quando
percebemos que nossa paternidade vai impactar o destino eterno de nossos filhos, pedimos
ao Senhor misericórdia e que o Evangelho nos conduza no desafio de sermos pais como se
fosse do próprio Jesus.

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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