TEMPO DE CELEBRAÇÃO
O que você tem para agradecer esta semana? (15 min)
_____________________________________________________________________________________________________
EXCELÊNCIA E INFLUÊNCIA (30 min)
Temos refletido sobre as grandes transformações ocorridas no mundo ocidental nas últimas décadas e como elas nos
deslocaram de uma cultura altamente influenciada por valores e princípios da espiritualidade cristã para uma cultura
que, além de totalmente avessa a esses valores e princípios, os encara como uma verdadeira ameaça ao projeto de
construção de uma sociedade em que homens e mulheres são tidos como seres totalmente autônomos. É comum
acontecer dois equívocos diante da cultura pós-cristã que estamos vivendo. Por um lado, alguns profissionais cristãos
passam a optar pelo isolamento. Eles passam a criar sua linguagem, seus filmes, suas músicas, seus livros, seus líderes
políticos com uma ideologia cristã. Por outro lado, alguns cristãos passam a se assimilar, acomodar, pela cultura. Eles
não são críticos à cosmovisão, aos princípios e valores, por detrás da cultura. Eles passam a concordar, praticar e
apoiar princípios que são completamente opostos à fé que eles afirmam ter.
A perspectiva bíblica incentiva nem o isolamento nem a assimilação com a cultura. Ela apontará para o fato de você
deve viver de maneira distinta da cultura e ao mesmo tempo servir aonde você estiver inserido. Somos desafiados a
viver com excelência e assim exercer a influência do reino na cultura que vivemos.
EXCELÊNCIA E INFLUÊNCIA NA VIDA DE PROFISSIONAIS NO EXÍLIO: Daniel 1.17-21 e 2.48-49
Enquanto inteligência (conhecimento) diz respeito a informação que são apreendidas a partir de livros, estudos, aulas
e palestras, sabedoria tem a ver com a aplicabilidade do conhecimento para os problemas que emergem na vida.
1. Qual o propósito de Deus ter dado Inteligência e sabedoria para Daniel e seus amigos?
2. Quais são as suas competências? Onde você está? O que Deus quer fazer de quem você é onde você esta?
3. Servir e influenciar seu trabalho, cidade e país a partir dos valores do Reino, faz parte da sua agenda como
profissional cristão?
PARA REFLETIR E PRATICAR:
• Você já despertou para a realidade da vida a partir do caminho que nos é oferecido em Jesus?
• Como discípulo de Jesus você é conhecido por sua competência e excelência profissional?
• Você tem usado a sua influência para a promoção dos valores do Reino de Deus para o testemunho de sua fé?
_____________________________________________________________________________________________________
TEMPO DE INTERCESSÃO
Quais são os motivos dessa semana para intercedermos uns pelos outros? (15 min)

