
 

Em algumas culturas existe uma programação pela qual os não crentes esperam com ansiedade, 
frequentemente chamada de “Happy Hour”. É um tempo em que amigos se encontram por uma 
hora ou mais depois do trabalho. Eles tomam uns drinques para ficarem “alegres”. Talvez no 
passado você já participou destes momentos. 

São os cristãos que têm o verdadeiro “Happy Hour”! É um tempo especial quando nos encontramos 
para estar com o nosso Senhor. Esse grupo reunido é um Pequeno Grupo. 

Em Efésios 5.18-20 Paulo escreve: “Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça; mas 
encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. 
Cantem, de todo o coração, hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, 
agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai.”  

À medida que você cresce na sua nova vida, o Pequeno Grupo será o seu “Happy Hour”semanal em 
que você se alegra junto com outros cristãos. É um tempo de compartilhar o coração. Em vocês 
Jesus habita por meio de seu Espírito Santo. Ele é quem preenche esse tempo com sua presença e 
poder. Nessa comunhão você será ministrado por outros. Jesus geralmente vem por meio de outro 
cristão ao encontro de suas necessidades e fluirá por meio de você para ir ao encontro das 
necessidades de outras pessoas. Vá com alegria para seu “Happy Hour”semanal. 

Existem muitas coisas que você vai descobrir sobre a caminhada cristã em um Pequeno Grupo. O 
mais importante é o seu comprometimento de cuidar de outros e de receber o cuidado deles como 
um grande presente. 

Assim que sua vida de oração se aprofundar e você compartilhar a sua vida nos encontros dos 
Pequenos Grupos, você descobrirá como usar os dons do Espírito para edificar outros e 
compartilhar sua fé com seus amigos não cristãos. Dons espirituais não são o mesmo que talentos e 
aptidões. Os dons do Espírito são controlados por Cristo que vive em você. Ele usa você para fazer 
o seu trabalho na medida em que você se dispõe a servi-lo. 

Seu crescimento em Cristo deve ser constante – participação ativa nos encontros dos Pequenos 
Grupos e estudo diário da Bíblia garantirão isso. 
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POR QUE O PEQUENO GRUPO É CRUCIAL PARA NOSSA NOVA VIDA EM CRISTO? 

Tiago 5.16 diz que devemos confessar nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para 
que sejamos curados. O segredo para quebrar o poder do pecado em nossas vidas é sermos 
responsáveis uns pelos outros no corpo de Cristo. Quando confessamos nossos pecados, questões 
profundas do nosso coração são trabalhadas e mudanças em nosso coração ocorrerão. 

No Pequeno Grupo, orgulho e pecado perdem seu poder e não são mais capazes de controlar nossas 
vidas. Você rapidamente vai perceber que não é somente sua vida que receberá forças pelo 
encorajamento do grupo, mas você também será usado por Deus para animar outros. Assim, todos 
crescerão. A vida cristã não foi feita para ser vivida isoladamente. Cristo te colocou em seu corpo – 
a Igreja. Envolva-se com prazer e espere por grandes mudanças! 

Acesse nosso site: www.ipss.com.br ou baixe nosso aplicativo Igreja Presbiteriana do Setor Sul e 
conheça os Pequenos Grupos que temos, com seus endereços e horários. Escolha e participe da que 
está mais perto de você ou que possui conhecidos e amigos próximos.

http://www.ipss.com.br

