Tempo de reconstruir nossa relação com o trabalho - Desconectar

Encontro de Pequeno Grupo do dia 15 de agosto de 2018
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: Lucas 5.12-16
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. Devido a sermos uma geração que trabalha com conhecimento e estarmos sempre conectados, o
desequilíbrio no trabalho tem causado alguns efeitos: 1- Estafa mental; 2- Não estar presente
emocionalmente para o cônjuge; 3- Não estar presente emocionalmente para os filhos; 4- Não estar
presente para si mesmo; 5- Não estar presente para Deus. Você tem visto algum destes efeitos em
sua vida?
3. A primeira prática sobre a qual conversamos nessa série foi “Desconectar”. Como você pode
aplicar na prática a desconexão do trabalho?

Conclusão Cristológica
Uma das coisas mais misteriosas na fé cristã é olharmos para a cruz e vermos Jesus bradando:
“Meu Deus! Meu Deus! Por que me abandonaste?” (Mt 27.46). John MacArthur nos lembra que
Jesus não estava apenas citando o Salmo 22 poeticamente, mas que de fato quando o Pai colocou
nossos pecados sobre o Filho, o Filho sofreu a consequência do pecado em nosso lugar:
desconexão e morte. Paulo ensinou que “Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado,
para que nele nos tornássemos justiça de Deus” (2 Co5.21) e afirmou claramente que “Cristo nos
redimiu da maldição da Lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: ‘Maldito
todo aquele que for pendurado num madeiro’” (Gl 3.13). Jesus foi separado do Pai por causa do
nosso pecado, o Filho foi desconectado para que pudéssemos ser religados ao Pai pelo poder do
Evangelho. Que possamos desconectar do trabalho para nos conectarmos ao Pai, a nossa família e
a nós mesmos.

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 do Pequeno Grupo.

1

