Meu trabalho é adoração
Encontro de Pequeno Grupo do dia 21 de junho 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: Colossenses 3.22-4.1
1. Compartilhe aquilo que mais te chamou a atenção na reflexão no domingo.
2. Uma maneira de integrarmos nossa fé com nosso trabalho é fazê-lo com excelência. Em termos
práticos e de forma sucinta, como você busca a excelência em seu trabalho?
3. Outra forma de expressarmos nossa fé em nosso ambiente de trabalho é servindo com amor as
pessoas com quem trabalhamos e para quem trabalhamos. Como você expressa amor por seus
colegas, chefes, subordinados, clientes e demais pessoas no ambiente de trabalho?

Conclusão Cristológica
Jesus certa vez disse: ““A comida que me mantém ativo é fazer a vontade daquele que me
enviou, concluir a obra que ele começou” (João 4.34 – A Mensagem). Ao longo de toda a sua vida
Jesus se definiu como um trabalhador, alguém que veio para completar uma obra. Se você chegasse
junto de Jesus e lhe perguntasse: “Jesus, meu bom amigo, qual o resultado de seu trabalho
incessante, diário? Por que você trabalha tanto? Qual é essa obra que você deseja completar da
qual fala tanto?”. Ele responderia brevemente: “Você!”. Eu e você somos o resultado do trabalho de
Jesus na cruz e Jesus não faz porcaria! Então nosso objetivo deve ser imitar nosso Salvador e fazer
o nosso trabalho com excelência e amor, pois fomos salvos para expandir a glória na qual fomos
salvos. Quando compreendemos que nosso trabalho é extensão de nossa fé, então de fato
começamos a ir para o trabalho sabendo que trabalhamos para a glória de Deus, para o bem do
próximo e para a edificação da criação.

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 de maneira que todos possam ter acesso ao endereço do
local da reunião.
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