O Deus que trabalha
Encontro de Pequeno Grupo do dia 08 de junho de 2016
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: Gênesis 1.1-5, 1.26-2.2; 2.15,19-20
1- As Escrituras iniciam com uma declaração maravilhosa sobre Deus e ao mesmo tempo sobre o
trabalha: Deus trabalha! Os atos de criação em Gn 1 e 2 são descritos como o trabalho do Eterno.
Deus trabalhou com organização, criatividade, alegria e excelência. Desses aspectos, destaque um
que você julga ser essencial para o trabalho em geral hoje em dia.
2- Por que somos a imagem e semelhança de Deus, fomos feitos com a capacidade de trabalhar. O
trabalho não tem a função apenas de garantir o nosso sustento, mas de podermos nos desenvolver
como pessoa, colocando nossos talentos, dons e potencial para funcionar. Você consegue destacar
um talento que o Senhor te deu?

Conclusão Cristológica
O Evangelho muda tudo! Ao nos transformar de pecadores rebeldes em filhos de Deus, o
Evangelho muda tudo em nós e impacta todas as áreas de nossas vidas, incluindo o nosso trabalho.
Começamos a descobrir que em última instância nosso trabalho é um presente de Deus para nós,
nosso trabalho é para a glória do Eterno que nos criou, nosso trabalho só terá sentido se for feito
para Ele, com Ele e como Ele. O Evangelho muda tudo! Acima de tudo, é maravilhoso saber que
você e eu somos a obra-prima de Jesus. Jesus foi carpinteiro e com certeza fez muitas coisas
bacanas com seu martelo, madeira e pregos, mas era o propósito de Deus que a maior obra de
Jesus fosse feita quando o Filho fosse pregado no madeiro com longos pregos por impiedosos
martelos. Você e eu somos a obra-prima de Jesus, o resultado de seu último e maravilhoso trabalho.
É esse Evangelho de graça e amor que, definitivamente, muda tudo.

Dinâmica da cadeira vazia e intercessão (10 min)
A cadeira vazia representa o fato de que existe espaço em nosso grupo para outros irmãos, cristãos e
principalmente não cristãos. É o nosso compromisso de ser um PG que convida as pessoas para se unirem a nós. Vamos
orar pedindo ao Senhor que nos desperte para a realidade daqueles que ainda não conhecem do Evangelho.

Próximo encontro
Determinar onde e quando será o próximo encontro de maneira que todos possam ter acesso ao endereço do
local da reunião.
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