Seguindo a Jesus em unidade
Encontro de Pequeno Grupo do dia 30 de outubro 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: João 17.20-26
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. Jesus orou para que nós, seus discípulos, pudéssemos ser um como Ele e o Pai são um.
Compartilhe com o PG uma atitude prática que vai ajudar você a construir essa unidade com
a sua igreja.
3. Vamos pôr a mão na massa? Escolha uma pessoa do seu Pequeno Grupo com a qual
você tem menos proximidade, depois vamos separar uns minutinhos para compartilhar uma
necessidade de oração e orar uns pelos outros. Um igreja que ora unida é uma igreja que
cresce unida.

Conclusão Cristológica
O individualismo nos leva a construir muros para nos protegermos, mas os muros que nos
protegem também aprisionam. Como sair de trás dos muros da prisão do individualismo?
Paulo utiliza a imagem do muro em Efésios 2 para mostra um quadro mais amplo da
salvação: Jesus não derrubou apenas as barreiras entre Deus e eu, mas entre o meu
próximo e eu! Paulo afirma que “Cristo nos uniu por meio de sua morte na cruz. A cruz nos
leva a abraçar uns aos outros, e faz cessar a hostilidade [...] Ele nos tratou como iguais e
nos fez iguais. Por meio dele, compartilhamos do mesmo Espírito e temos igual acesso ao
Pai” (Ef 2.16-18 A Mensagem). O Evangelho é poderoso para destruir muralhas e nos tornar
livres para experimentar essa unidade maravilhosa: que sejamos um como o Pai, o Filho e o
Espírito são um.

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!

1

