TEMPO DE CELEBRAÇÃO (15 minutos)
Vamos iniciar a nossa reunião com um tempo de gratidão. Vamos agradecer a Deus pela nossa vocação e nosso
trabalho. Usem estes minutos iniciais de nossa reunião para responderem às seguintes perguntas: Pensando em
nossa vocação e nosso trabalho, o que temos para agradecer a Deus hoje? Você já parou para pensar sobre
como Deus tem sustentado a sua casa e a sua família todos os dias? Vamos entregar estes motivos de
celebração a Deus com uma oração.

_____________________________________________________________________________
LEITURA DO TEXTO BÍBLICO: Mateus 5.14-16
REVITALIZANDO A NOSSA VOCAÇÃO (30 minutos)
“ALL IN” é uma expressão da língua inglesa que significa “entrar de cabeça em algo, dar tudo de si por
algo, estar totalmente comprometido com alguma coisa, apostando tudo o que você tem naquilo”. Neste
domingo ouvimos Dave Wilson nos desafiando a uma nova consciência a respeito de nossa vida em pelo
menos três importantes áreas: 1) no nosso casamento e relacionamento familiar; 2) na nossa vocação e
nosso trabalho; e, também, 3) no nosso relacionamento com Jesus. Fomos desafiados a ligarmos o all in
e nos dedicarmos integralmente e intensamente a estas áreas com o melhor de nós.
1.

2.

3.

Comprometidos integralmente em nosso casamento e família. Isto nos lembra que a realidade irá nos
desafiar quando chegarmos em casa todos os dias. Estar comprometido totalmente com esta área da nossa
vida significa ter sempre em mente o compromisso de lutar e trabalhar intensamente e intencionalmente
para que nela sejamos bem-sucedidos.
Comprometidos integralmente em nosso trabalho e vocação. Devemos trazer à nossa mente que o
nosso trabalho é o nosso ministério! Segundo o texto de Mateus, somos desafiados a vivermos na
perspectiva que somos “cidades iluminadas em cima do monte”, colocados estrategicamente por Deus onde
estamos para que a luz de Jesus chegue àquele lugar.
Comprometidos integralmente em nosso relacionamento com Jesus. Somos desafiados a nos
doarmos integralmente, sem reservas, no nosso relacionamento com Cristo. Ele está operando uma linda
transformação em nossas vidas, fazendo novas todas as coisas e transformando o velho homem em novo
homem dia após dia. Devemos estar completamente comprometidos com essa transformação à qual
estamos sendo submetidos.

PERGUNTAS PARA NOSSA REFLEXÃO:
1. Ouvimos em nossa reflexão que “Deus quer usar a nossa família para que através de nós Ele possa mudar

2.

3.

o mundo”. Como nossa família pode ser um instrumento de Deus para mudar o nosso bairro, nossa cidade
e nosso mundo? Você tem vivido isso em sua família?
Somos estrategicamente colocados por Deus onde nós estamos, em nosso trabalho e nossa vocação.
Como Deus tem usado a você nestas áreas para iluminar o coração de outras pessoas com o Evangelho?
O que você tem feito para fazer diferença na vida de outras pessoas que trabalham com você?
Você está 100% dedicado/dedicada ao seu relacionamento com Jesus? Ele aparece na sua agenda?
Compartilhe com o grupo o que você tem feito para que esse relacionamento seja prioridade absoluta na
sua agenda.

_____________________________________________________________________________
ORAÇÕES POR NECESSIDADES (15 minutos)
Vamos compartilhar nossos pedidos e orar uns pelos outros. Vamos terminar essa reunião colocando a nossa vocação
diante de Deus para que estejamos all in (total e completamente comprometidos) nessas três áreas da nossa vida.

