A verdadeira humildade

Encontro de Pequeno Grupo do dia 17 de julho 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: 1Samuel 17.26-40
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. Conversamos no GG sobre dois erros em relação ao cultivo da humildade: a falsa
humildade e a falta de humildade. Você acha que tem incorrido em um desses extremos? Se
sim, qual?
3. Como o Evangelho nos ajuda a desenvolver a verdadeira humildade?

Conclusão Cristológica
C. S. Lewis formulou famosa definição da humildade cristã que se tornou famosa:
“Humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo”. O Evangelho
no ensina que a humildade não é rebaixar a si mesmo nem exaltar a si mesmo: é viver a
partir de quem somos em Deus, é viver com o valor e a justiça que Deus nos dá por meio do
Evangelho. E como o Evangelho faz isso? Primeiro o Evangelho afirma que somos tão
pecadores que precisamos de um Salvador que possa nos redimir; em segundo lugar o
Evangelho afirma que somos tão amados que Deus de fato enviou seu Filho para nos salvar.
O Evangelho nos ajuda a ver nosso pecado sem sermos consumidos por ele e nos ajuda a
internalizar a graça sem sermos mimados por ela. O Evangelho simplesmente tira o foco de
nós mesmos e coloca nossas esperanças em Jesus. O foco em Jesus nos ajuda a esquecer
de nós mesmos, pois o orgulho é uma preocupação exagerada consigo mesmo. A
humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos sobre si mesmo.

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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