Livres da idolatria do trabalho

Encontro de Pequeno Grupo do dia 12 de junho de 2019
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: Eclesiastes 4.7-8
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. Refletimos em três sinais de que vivemos em uma cultura de idolatria do trabalho: 1- O
vício em trabalho; 2- A exaustão do excesso de trabalho; 3- A falta de limites entre trabalho e
descanso. Você consegue identificar algum desses aspectos em sua vida?
3. Quando somos libertos da idolatria do trabalho pelo Evangelho a nossa relação com o
nosso trabalho muda e isso por sua vez leva a mudanças na maneira como trabalhamos.
Compartilhe com o PG uma mudança prática que você deseja ou precisa fazer em relação
ao seu trabalho.

Conclusão Cristológica
Como podemos ser livres da idolatria do trabalho? A resposta está em focarmos no trabalho
de Jesus ao invés do nosso trabalho. Antes de morrer, Jesus exclamou: “Está consumado!”
(Jo 19.30). O termo grego “tetelestai” significa que Jesus estava proclamando com um brado
de vitória: “Está pago, está feito, está encerrado!”. Rodman Williams afirma que “a última
palavra de Jesus da cruz como registrada por João, ‘Está consumado!’, é a triunfante
afirmação de um trabalho completo [...] É uma obra acabada”. O evangelho nos diz que ao
invés de centrar a nossa vida em nosso próprio trabalho que nunca acaba, devemos centrar
nossa vida no trabalho de Jesus que foi terminado na cruz! Ao invés de trabalhar para ser
alguém, devemos nos lembrar que somos filhos e filhas amadas do Pai Celestial por causa
do trabalho de Jesus, feito em nosso lugar. O que é realmente central não é o nosso
trabalho, mas o trabalho de Jesus por nós!

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!
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