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Seja bem-vindo ao nosso PGM!
Esse é um espaço de crescimento e comunhão.

As evidências da fé cristã nos
desafios da vida profissional
Por Edemilson Vieira

COMEÇANDO NOSSO ENCONTRO (5 min)
Um dos grandes privilégios dos discípulos de Jesus é reunir em
comunhão para compartilhar as bênçãos e desafios que temos
experimentados em nossa caminhada. Vamos investir um tempo
precioso de oração para iniciar nosso encontro e, com muita gratidão
em nosso coração, vamos agradecer pelo nosso PGM e nos alegrar
com a família que nos recebe.

TEMPO DE LOUVOR (10 min)
“Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnifico
firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no
segundo a imensidão de sua grandeza.” (Salmos 150.1-2)
Como é especial louvar ao Senhor e reconhecer as inúmeras bênçãos
em nossas vidas. Vamos investir um tempo de louvor e adoração ao
nosso Deus, exaltando quem Ele é e agradecendo pelo Seu imenso
amor e misericórdia.
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TEMPO DA PALAVRA (25 min)
Texto Bíblico: Mateus 5.13-16
13
Vocês são sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como
restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e
pisado pelos homens. 14Vocês são a luz do mundo. Não se pode
esconder uma cidade construída sobre um monte. 15 E, também,
ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha.
Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão em casa. 16 Assim brilhe a luz de vocês diante dos
homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai
de vocês, que está nos céus.

Compartilhando
Em nosso contexto social, um dos grandes desafios é viver firmado
nas convicções da vida cristã no desenvolvimento da dinâmica da
vida profissional. Empresários, profissionais liberais, servidores públicos, funcionários de empresas, autônomos, dentre outros, todos
enfrentam diariamente situações onde a decisão em obediência a
Deus é confrontada com a tentação de ser conveniente para não
prejudicar sua vida profissional.
Neste encontro, estaremos compartilhando os desafios que enfrentamos para obedecer esta orientação do Senhor Jesus.
1. Olhando para a sociedade atual, compartilhe alguns valores praticados no dia a dia na vida profissional das pessoas que você identifica serem contrários aos princípios cristãos.
2. O versículo 13 nos afirma que somos “sal da terra”. Compartilhe
com o grupo: como podemos “sair do saleiro” e compartilhar o amor
e a graça de Deus para as pessoas que precisam ser alcançadas por
este amor em nosso ambiente profissional?
3. No versículo 14, o texto nos afirma ainda que somos “luz do mundo”. Como você entende que podemos ser luz do mundo em nosso
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contexto profissional, olhando em uma dimensão que não se limite
ao lucro, mas sim que considere a necessidade de compaixão e misericórdia sobre as pessoas que estão em nosso raio de influência?
4. No versículo 16, somos ainda desafiados a brilhar a luz de Cristo em nossas vidas para que os homens possam ver as evidências
nas obras que glorificam a Deus. Compartilhe quais ações (obras)
você tem intencionalmente praticado para dar evidência do amor
de Deus em sua vida?
O texto das escrituras que lemos nesta noite, o versículo 13 nos afirma que somos “sal da terra”, ou seja, como o sal que fica no saleiro
não cumpre o seu propósito de salgar. Somos desafiados a não ficar
somente celebrando o amor de Deus que recebemos, mas a compartilhar este amor, investindo intencionalmente na vida de pessoas.
No versículo 14, o texto nos afirma ainda que somos “luz do mundo”. A luz tem a função de iluminar a escuridão. Quando olhamos
as notícias nos dias atuais, o que mais vemos são pessoas que tem
buscado o lucro a qualquer custo, envolvendo corrupção e práticas
contrárias aos princípios éticos cristãos. Que Deus abençoe a sua
vida profissional e lhe capacite a viver firmado nas convicções construídas a partir das verdades eternas das Escrituras Sagradas.

TEMPO DISCIPULAR (10 min)
Muitos de nós temos um tempo significativo com colegas de trabalho que precisam ser alcançados pelo amor de Deus. Tem uma frase
conhecida que diz: “intenção sem ação é ilusão.” Neste momento
você está sendo desafiado a relacionar pelo menos uma pessoa do
seu trabalho onde você irá investir intencionalmente nesta semana,
para dar evidências do amor de Deus e manifestar cuidado pela vida
dele. Se você desenvolver sua atividade em seu lar, escolha um dos
vizinhos ou amigos que possa desenvolver esta dinâmica.
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Vamos reunir em duplas, para que você compartilhe quem é esta
pessoa e qual será sua estratégia para compartilhar o amor de Deus.
TEMPO DE ORAR (10 min)
“Portanto, eu lhes digo: Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam
que já o receberam, e assim lhes sucederá.” (Marcos 11.24).

Quando oramos, precisamos crer no poder do Deus que recebe nossas orações. Você está sendo desafiado a investir um tempo precioso em oração com expectativa. Este é o momento de compartilharmos nossos pedidos de oração e intercedermos uns pelos outros.
Invista menos tempo compartilhando e mais tempo orando.
• Oremos pelos pedidos específicos compartilhados pelo nosso
PGM e pelas pessoas que estarão recebendo o investimento intencional no compartilhar do amor de Deus durante a semana.
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