O desafio do domínio próprio

Encontro de Pequeno Grupo do dia 31 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: Tiago 3.1-11
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. Você tem precisado exercitar mais o domínio próprio em alguma área de sua vida?
Compartilhe com o PG.
3. Tiago afirma que a prova de fogo do domínio próprio é a maneira como utilizamos o nosso
falar: se você domina sua língua então está pronto para controlar todos os outros membros.
Você tem utilizado as suas palavras com sabedoria para abençoar aos que estão à sua volta
ou está precisando da ajuda do Espírito Santo para controlar suas palavras?

Conclusão Cristológica
O Mestre nos ensinou uma lição: “Uma árvore boa dá bom fruto; uma árvore ruim, dá fruto
ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês, que
são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração [...] Eu lhes digo
que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem
falado. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado"
(Mateus 12.33-37). O Redentor nos alertou que para mudar nossas palavras precisamos de
uma mudança em nossa natureza, precisamos de salvação, precisamos de um Salvador. A
boa notícia é que Jesus é o nosso salvador, aquele que foi levado ao matadouro sem dizer
uma palavra, e mesmo quando foi amaldiçoado e pregado a cruz, orou pelos seus próprios
executores: "Pai, perdoa-lhes por que não sabem o que fazem" (Lc 23.34). Que possamos
exercer o domínio próprio e que nossas palavras reflitam Jesus vivendo em nós.

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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