Como descobrir o seu dom?
Encontro de Pequeno Grupo do dia 20 de novembro 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: Romanos 12.1-8
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. Falamos sobre o que fazer para descobrir nosso chamado e nossos dons. a) Manter um
relacionamento íntimo e transformador com Deus que nos capacita a entender sua vontade b)
Equilibrar nossos autoconceitos c) Se abrir para ouvir a opinião dos nossos irmãos d) Colocar a
mão na massa, servindo com o intuito de descobrir o que mais tem a ver conosco. Qual desses
quatro é mais difícil para você? Compartilhe com o PG
3. Todos os nascidos de novo, são vocacionados por Jesus e capacitados por Ele. Você sabe o
que Jesus te chamou para fazer em favor de sua obra e quais dons Ele te deu que apoiam esse
chamado? Em caso positivo, o que tem feito com isso?

Conclusão Cristológica
Jesus nos garantiu nova vida por causa da sua morte. Jesus nos fez igreja, de graça e por graça
derramou dons sobre nós para que seu corpo cresça unido à medida que cada parte realiza sua
função. Meu irmão e minha irmã, se você ainda não sabe qual é o seu dom, ore ao Pai, viva uma
vida de relacionamento intimo com Deus, se coloque a serviço da igreja para testar suas
habilidades de maneira prática e se mostre disposto a ouvir as opiniões dos seus irmãos. No
corpo de Cristo todos somos importantes e todos temos um papel a desempenhar. Que a graça
de Deus nos mova para o centro da sua vontade e que estejamos prontos para por a mão na
massa e abençoar nossos irmãos com nossos dons.

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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