Uma missão prioritária
Encontro de Pequeno Grupo do dia 11 de março de 2020
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: Efésios 6.19-20
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. Mesmo sob grande sofrimento e aprisionado, Paulo nunca permitiu que nenhuma outra
prioridade tirasse seu foco da missão de compartilhar o Evangelho. Existe alguma coisa em
sua vida hoje que você tem priorizado e que tem tirado o seu foco de Deus e de compartilhar
o Evangelho?
3. Compartilhe com o PG uma (apenas uma) atitude prática que você pode adotar hoje para
priorizar a missão de compartilhar o Evangelho com as pessoas à sua volta.

Conclusão Cristológica
Mesmo diante de grande sofrimento, Paulo não pede oração pelo seu próprio bem estar ou
para que seja libertado: o apóstolo pede para que os cristãos orem para que o Senhor lhe dê
ousadia, e possa assim compartilhar o Evangelho de maneira desimpedida e corajosa
mesmo na prisão. A prioridade de Paulo é a proclamação do Evangelho, e não suas próprias
necessidades, e a assim Paulo confirmou que era um verdadeiro discípulo de Jesus, que
veio para cumprir a missão que o Pai lhe dera. A missão do Pai era a prioridade máxima da
vida de Jesus, mais importante que seu conforto, que receber reconhecimento e até mesmo
que sua própria vida. Que a missão do Pai para nós possa arder igualmente em nossos
corações!

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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