Caminhando pela fé

Encontro de Pequeno Grupo do dia 24 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: Mateus 14.22-33
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. Você tem vivido um desafio de fé? Compartilhe com o PG.
3. Você já se sentiu afundando em meio às circunstâncias? Compartilhe com o PG.

Conclusão Cristológica
Quando a nossa fé está no limite precisamos clamar a Jesus, pedir sua ajuda e seu socorro.
Sobretudo, é essencial lembrar que caminhar pela fé é um dom da graça, pois mesmo
quando nossa a nossa fé tropeça e começa a afunda ainda assim podemos confiar na
salvação de Jesus. Podemos confiar no Redentor por que salvação não depende da
qualidade da nossa fé, mas sim do objeto da nossa fé: Jesus! Mesmo a fé mais pequenina,
colocada em Jesus, nos conduzirá à salvação que existe na cruz do Calvário. Não somos
salvos pela qualidade da nossa fé, mas por aquele em quem depositamos a nossa fé:
“Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de
testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e
corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus,
autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz,
desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele
que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem
nem desanimem” (Hb 12.1-3).

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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