O Deus que nos conhece pelo nome
Encontro de Pequeno Grupo do dia 20 de maio 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: Jeremias 39.1-14
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. A pandemia tem marcado nossas vidas com sentimentos difíceis: 1. Ser apenas mais um
número e nos sentirmos deixados à nossa própria sorte; 2. Nos sentirmos de mãos atadas;
3. Nos sentirmos um barco à deriva. Você tem vivenciado algum desses sentimentos?
Escolha o que mais tem te marcado e compartilhe com o PG.
3. No meio de todo o caos e da catástrofe da queda de Jerusalém Deus não se esqueceu de
Jeremias: o Senhor cuidou do seu profeta como prometera! Como Deus está cuidando de
você no meio disso tudo?

Conclusão Cristológica
Era domingo de manhã e os discípulos de Jesus estava vivenciando a calamidade e a
catástrofe: Jesus havia morrido de forma brutal e suas esperanças foram destroçadas. Maria
Madalena estava perplexa: sua vida havia sido totalmente transformada por Jesus e, no
entanto, aquela mulher viu seu Mestre morrer brutalmente na cruz. Nas primeiras horas do
dia Maria Madalena foi ao túmulo prantear e viu o túmulo aberto: o corpo de Jesus teria sido
cruelmente roubado e profanado. Em prantos, Maria perguntou ao jardineiro onde estava o
corpo de Jesus e então ele lhe respondeu: “Maria...” Maria reconheceu a Jesus Ressurreto
quando ouviu seu nome e o mesmo Jesus que conhece Maria pelo nome também conhece a
mim e a você pelo nome: Ele morreu por você! Na cruz Jesus nos diz: “Eu vejo você! Eu
tenho você debaixo dos meus olhos! Eu sei o seu nome! Eu, o Eterno, estou com você!”.

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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