A redenção do trabalho
Encontro de Pequeno Grupo do dia 22 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: Colossense 3.22-24 e Efésios 6.5-9
1- O Evangelho transforma a motivação e o propósito pelos quais trabalhamos – trabalhamos para a
glória de Deus, trabalhamos para Jesus – e por transformar nosso coração com relação ao trabalho
transforma também nossas práticas de trabalho. Devemos ter práticas de trabalho que refletem o
Evangelho e são coerentes com a nossa fé! Compartilhe com o PG uma prática de trabalho
específica que você aplica em seu dia-a-dia que reflete o Evangelho e demonstra que você trabalha
para Jesus.
2- Tim Keller recomenda 5 práticas no local de trabalho que demonstram o Evangelho: #1 Bondade;
#2 Servir aos outros; #3 Calma em momentos de crise; #4 Testemunhar do Evangelho; #5
Humildade e respeito com pessoas que tem outra crença. Qual destas você acredita ser mais difícil
para você? Compartilhe com o PG.

Conclusão Cristológica
O Evangelista Mateus cita o profeta Isaías (9.1,2) para dizer que aquela profecia se cumpriu
em Cristo, no seu ministério na Galiléia: Jesus era a luz de Deus enviada para aqueles que estavam
na escuridão (Mt 4.16). Contudo, ao iniciar o sermão do monte Jesus deixa claro que os discípulos
são o sal da terra, são a luz do mundo (Mt 5.14-16). Jesus estava deixando claro que a missão do
discípulo é refletir para as pessoas a luz de Cristo, ser um pequeno Cristo. Jesus nos conclama a
viver e testemunhar o Evangelho diante das pessoas em nossa vida pública, incluindo o nosso
trabalho e em nossos estudos, na escola ou na faculdade. O Redentor promete um resultado
glorioso: “Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e
glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus” (Mt 5.16). Que possamos fazer nosso trabalho de
cada dia para Jesus, com Jesus e como Jesus e assim ser luz no mundo e sal na terra.

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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