Tempo de reconstruir nossa relação com o trabalho – Descansar

Encontro de Pequeno Grupo do dia 22 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: Marcos 35-41
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. Jesus afirma que os discípulos estão sem fé por que foram dominados pelo medo. O medo do
futuro, do desemprego, da falta de dinheiro ou do incerto estão afetando sua relação com o seu
trabalho?
3. O Apóstolo João nos ensina que o perfeito amor de Deus por nós expulsa o medo e que “aquele
que tem medo não está aperfeiçoado no amor” (1Jo 4.18). O medo nasce quando duvidamos do
amor do Senhor por nós e o medo não nos deixa descansar em nosso coração. Por falar nisso, como
está indo o seu relacionamento de amor com Jesus? Você está sendo aperfeiçoado no amor d’Ele ou
está sendo dominado pelo medo?

Conclusão Cristológica
Jesus resolveu entrar no barco da nossa condição humana, Jesus entrou no barco da vida de cada
um de nós quando tomou sobre si a nossa história de pecado e sofrimento e morreu por nós na cruz
do calvário. A cruz é a história sobre um Deus que se importa conosco a ponto de morrer por nós.
Paulo chegou a conclusão de que crer em Jesus era descansar profundamente em Jesus: “Que
diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não
poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e
de graça, todas as coisas? [...] Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia,
ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada?” (Rm 8.31-35). Quando Jesus morreu por
você na cruz estava te enviando uma mensagem: “De agora em diante o barco da sua vida não é
apenas seu, é meu também! Estarei com você não importa o que acontecer. Estarei com você
especialmente nos dias de tempestade! Eu estou com você no barco!”. Quando Jesus está no nosso
barco podemos descansar por dentro e podemos descansar por fora, podemos descansar n’Ele.

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.
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