Meu trabalho é para servir o bem comum
Encontro de Pequeno Grupo do dia 28 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: Jeremias 29.1-9
1. Compartilhe aquilo que mais te chamou a atenção na reflexão no domingo.
2. Nossa geração herdou uma compreensão do trabalho que é refém da ideia de que trabalhamos
por dinheiro. Essa perspectiva equivocada do trabalho pode levar a uma escolha profissional
orientada não pelo senso de chamado para servir o bem comum mas apenas para obter ganhos
pessoais. Compartilhe com o PG: como você escolheu sua profissão?
3. Em termos práticos, como você pode adotar uma atitude de serviço ao próximo no seu trabalho?

Conclusão Cristológica
Jesus viveu a maior parte de sua vida em Nazaré. Ele cresceu em casa com os pais e irmãos e
quando seu pai morreu assumiu a profissão do pai como era o costume do mundo antigo e na oficina
trabalhou dia após dia para sustentar sua família. Certa vez Jesus disse que veio para servir e não
para ser servido (Mt 20.28). De fato a vida de Jesus foi voltada para o bem comum desde sempre:
Jesus trabalhou como carpinteiro, todo dia fazendo móveis, peças de arado, consertando coisas,
trabalhando para servir sua família e servir a vila onde morava. No entanto, Jesus expressou sua
capacidade para servir os outros de maneira definitiva na cruz do calvário. Ali Jesus nos serviu com
sua própria morte, morrendo em nosso lugar. Como discípulos de Jesus somos desafiados a pensar
como nosso Salvador: não viemos para servir a nós mesmos nem para sermos servidos mas para
servir as pessoas com nosso trabalho. Tim Keller, encerrando uma seção na qual discute o trabalho
como serviço ao outro, afirma: “Talvez não exista melhor jeito de amar o próximo [...] do que
simplesmente fazer o seu trabalho”.

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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