O sofrimento do e no trabalho
Encontro de Pequeno Grupo do dia 15 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 3
1- As Escrituras afirmam que a queda afetou tudo, incluindo o nosso trabalho, que passou a ser um
ambiente de sofrimento, conflito e vazio. Converse um pouco com o PG sobre o tipo de sofrimento
que você experimenta no seu trabalho.
2- Quando o trabalho foi desligado de seu contexto original, tornou-se uma triste caricatura do que
deveria ser, ora pendendo para a indolência – o trabalho não tem importância – ora pendendo para a
idolatria – o trabalho é a coisa mais importante do mundo. Na sua opinião, qual destas distorções é
mais prejudicial?

Conclusão Cristológica
O Evangelho nos dá esperança para o trabalho pois as Escrituras nos dizem que em Cristo o
Criador restaura todas as coisas, incluindo o nosso trabalho. Em Cristo Deus está nos restaurando e
também restaurando o sentido do trabalho em nosso coração – para servir e amar o Criador, para
servir o próximo e fazer florescer a criação – e restaurando a maneira como trabalhamos – o trabalho
feito com amor, com excelência. O Evangelho nos ensina a trabalhar para Jesus, com Jesus e como
Jesus. Isso nos liberta tanto da indolência quanto da idolatria! Em última instância, o Evangelho nos
dá descanso de nosso trabalho, pois o autor de Hebreus vem nos mostrar que Jesus é aquele que
nos conduz a verdadeira terra prometida (Hb 3 e 4), um lugar de descanso e abundância, ou seja:
nos conduz a salvação! Isso quer dizer que o Evangelho nos leva a encontrar sentido, valor próprio e
identidade no trabalho consumado de Jesus e não no nosso trabalho. Nosso descanso, nossa terra
prometida vem até nos pelo trabalho de Cristo! Por isso podemos fazer coro com o Apóstolo Paulo:
“No Senhor o nosso trabalho não é vão” (1Co 15.58). Em Cristo o Senhor está restaurando todas as
coisas, incluindo o nosso trabalho.

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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