Deus é o nosso Castelo Forte
Encontro de Pequeno Grupo do dia 27 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: Isaías 6.1-8
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. Nós construímos um castelo de cartas ao mover a nossa fé para a ciência, a economia e
o governo. Você tem se sentido decepcionado com a queda do nosso castelo de cartas
nesta pandemia? Compartilhe com o PG.
3. Como Deus tem se revelado o seu Castelo Forte no meio de tudo o que você tem vivido?

Conclusão Cristológica
Isaías foi ao templo lamentando a morte de Uzias e então Deus apareceu vestido como um
rei, o manto de sua majestade enchia o templo e Isaías pôde ver seu trono inabalável, alto e
exaltado! Deus estava dizendo a Isaías: “Uzias foi derrubado de seu trono, mas o meu trono
continua inabalável como sempre Ao invés de ficar prostrado em lamento levante-se e leve a
minha mensagem!”. Os reis desta era morreram e caíram ao chão, mas o Senhor nos diz:
“Eu continuo no meu trono, Eu sou o seu Castelo Forte!”. Jesus é aquele nos acolhe sob a
proteção do Pai: o Príncipe da Paz que veio reinar em pobreza e humildade na cruz,
mostrando sua fraqueza. Esse mesmo Rei voltará em glória poderosa, e naquele dia todo
joelho se dobrará e toda língua confessará a sua majestade! IOra vem, Senhor Jesus.

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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