Seguindo a Jesus na missão
Encontro de Pequeno Grupo do dia 11 de setembro 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: Filemom 1
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. Paulo afirma que passou por uma profunda transformação após seu encontro com Cristo,
se tornando útil para a glória de Cristo. Compartilhe com o PG qual foi a maior mudança que
Deus fez na sua vida após sua conversão.
2- Você tem se preocupado com os perdidos que vivem à sua volta? Cite uma estratégia que
você pode usar para atraí-los em direção a Jesus Cristo.

Conclusão Cristológica
Paulo escreve para Filemom para interceder por Onésimo, e afirma que a conversão
daquele escravo mudou completamente sua vida: “Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil,
tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio
coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou
preso por causa do evangelho” (v.11,12). Aquele escravo fujão que deu tanta dor de cabeça
a seu senhor havia se tornado um colaborador precioso de Paulo após seu encontro com
Cristo. O Evangelho é poderoso para transformar as nossas vidas, nos tornar mais
parecidos com Jesus e nos mobilizar em direção aos perdidos. Que o Senhor continue
inflamando uma chama missional em nosso coração.

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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