Vencendo a barreira do conformismo
Encontro de Pequeno Grupo do dia 29 de julho 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: 1Pedro 1.13-21
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. Por que quando tomamos a forma do mundo isso acaba prejudicando o nosso
compartilhamento do Evangelho?
3. Como podemos vencer a barreira do conformismo ao mundo?

Conclusão Cristológica
Jesus assumiu nossa humanidade, tornou-se homem e tornou-se servo, assumindo nossa
forma de viver, com a exceção do pecado (Fp 2.6-8). Jesus fez isso para que, ao morrer a
nossa morte, pudéssemos ser salvos para viver a vida do próprio Jesus: Jesus morreu para
nos moldar à sua própria imagem! Assim nós não apenas somos convocados a sermos
santos como ele é santo, mas também a continuar a missão de Cristo de partilhar a boa
notícia do Evangelho, partilhar a nossa esperança. Que possamos ser conformados à
imagem de Jesus e sermos cristãos inconformados com o mundo caído à nossa volta.

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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