Lições para o trabalho
Encontro de Pequeno Grupo do dia 29 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: Salmo 126, Salmo 127 e Salmo 128
1- Quando tentamos fazer o trabalho de Deus que não está no nosso alcance, nos sentimos
ansiosos e frustrados. Existe hoje alguma preocupação relativa ao seu trabalho que tem te deixado
ansioso? Compartilhe com o PG.
2- O Salmo 127 nos ensina que um homem e uma mulher sábios envolvem o Eterno no seu trabalho.
Esse é um exercício que devemos fazer sempre: como posso envolver a sabedoria, o poder e a
alegria do Espírito Santo no meu trabalho? Compartilhe uma maneira prática, específica e sucinta
pela qual você pode envolver o Eterno no seu trabalho.

Conclusão Cristológica
Chegamos ao fim de mais uma série de reflexões. O nosso objetivo como comunidade é
vivermos cada vez mais para a glória de Deus e isso passa necessariamente pela integração das
diversas áreas de nossa vida – nossa família, casamento, trabalho, lazer e tudo mais – com a nossa
fé. Desejamos viver em todas as coisas para a glória de Deus e conforme a vontade de Deus. Que
nosso ato diário de trabalhar possa ser visto como um ato de amor ao Senhor, como um ato de
serviço ao Criador e ao próximo e que sobretudo nosso trabalho possa ser para a glória de Jesus,
possa ser feito com Jesus e como Jesus. Que possamos dizer e viver como o servo do passado:
“Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre! Amém” (Romanos
11:36).

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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