Aprender a descansar e a ter prazer no trabalho
Encontro de Pequeno Grupo do dia 05 de julho de 2017
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: Eclesiastes 2.17-24
1. Compartilhe aquilo que mais te chamou a atenção na reflexão no domingo.
2. O sábio fala de uma rotina de trabalho exaustiva, chegando ao ponto de se tornar uma opressão.
Você tem vivido uma relação desbalanceada com o seu trabalho?
3. O sábio nos ensina que se aprendermos a descansar guardando o dia de descanso (sábado),
veremos se renovar o nosso prazer no trabalho (v.24). Como você pode aplicar na prática o
mandamento do repouso sabático? Destaque apenas uma prática que te traz renovo e refrigério no
dia do seu descanso.

Conclusão Cristológica
“Todos nós somos assombrados pelo trabalho que está por trás do trabalho – por aquela
necessidade de provar e salvar a nós mesmos, de conquistar valor e identidade”. 1 O descanso
prometido para nós em Jesus Cristo não fará sentido a não ser que eu descubra que em Jesus está o
descanso por trás do descanso. Tim Keller explica que o cristão não é apenas aquele que admira
Jesus ou imita a Jesus, mas essencialmente o cristão assume que não pode trabalhar pela própria
salvação e por isso confia no trabalho feito por Jesus em seu lugar na cruz.2 Ser cristão é descansar
no trabalho de Jesus, é repousar no trabalho feito e completo de Jesus por nós na cruz do Calvário.
Jesus completou sua obra de redenção, sua obra prima, seu melhor trabalho ao dar sua vida em
nosso resgate. Jesus trabalhou para que possamos descansar nele. Apenas se eu entrar no
descanso do Evangelho de Jesus Cristo vou descobrir que sou filho, sou amado, sou salvo e poderei
encontrar o verdadeiro sentido do descanso cristão: encontrar sentido, identidade e propósito no
trabalho de Jesus Cristo feito por mim na cruz do calvário.

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!

Próximo encontro
Determinar onde e quando será o próximo encontro do Pequeno Grupo.
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