
 

REFLEXÕES PARA PEQUENOS GRUPOS 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhem individualmente no seu 

Pequeno Grupo: Quem é a pessoa mais importante na minha vida? Como eu me 

relaciono com ela? 

CÂNTICO: “Santo, Santo, Santo” 

REFLEXÃO: ATITUDES QUE TRANSFORMAM: O que há no Nome de Deus? 

Êxodo: 20:7 

7  
Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não 

deixará impune quem tomar o seu nome em vão. 

 

Encontramos no texto acima o 3º Mandamento da Lei de Moisés.  

Este mandamento destaca como ênfase a Santidade. Santidade de Deus. 

Jesus nos ensinou a orarmos em seu Nome, debaixo da autoridade do seu Nome. “Eu 

farei o que pedirem em meu Nome, para que o Pai seja glorificado no Filho”.  O nome 

de Deus é o meio que Ele escolheu para revelar-se entre os homens. 

O Nome de Deus é tão importante, que ele é solenemente protegido no 3º dos 10 

Mandamentos, por uma proibição para que não se tomasse o seu nome em vão. A 

violação deste mandamento era uma ofensa. Deus fez assim para destacar a imensa 

importância de seu Nome que evoca santidade. 

Tomamos o nome de Deus em vão quando: 

 O usamos para abonar o que dizemos, por exemplo, quando dizemos: “eu juro 

por Deus”. Fazemos isso quando nos falta autoridade na própria palavra 

 Queremos esconder nossas ações escusas e maléficas atrás de Seu nome 

que é santo. 

 Queremos que Deus seja o meio para chegarmos ao fim que nós desejamos. 

Como tenho usado o Nome de Deus? 

1. Tenho o hábito de jurar pelo nome de Deus, para justificar a fraqueza da minha 

fala? 

2. Tenho me escondido atrás do nome de Deus? 

3. Tenho promovido “guerras” em nome de Deus? Tenho justificado meus 

conflitos com as pessoas em nome de Deus? 

4. Tenho usado o Nome de Deus como meio para justificar os caminhos que 

desejo andar? 



 
Ao longo da história, e mais intensamente nos nossos dias, estamos vendo o nome de 

Deus ser usado, abusado e denegrido para justificar atitudes, ações ou movimentos 

que nada tem a ver com Deus. Por exemplo: temos visto pais associar o nome de 

Deus a ameaças, punições e castigos junto a seus filhos, deixando de usar 

corretamente o exercício da autoridade e responsabilidades que possuem como pais, 

para impor limites aos filhos. Pais podem estar usando o nome de Deus em 

estratégias perigosas, ou até mesmo como objeto de chantagem junto a seus filhos.  

Associar o nome de Deus a alguém vingativo, cruel, punitivo, sempre pronto a apontar 

o dedo para erros que são cometidos, poderá criar uma barreira que impedirá a 

relação com Deus quando esta criança crescer. O nosso sim deve ser sim, o nosso 

não deve ser não, o que passar disto vem do Maligno! 

Quando não usamos o nome de Deus em Vão? 

 Quando não o usamos o seu nome para o mal. 

 Quando o usamos em uma forma que o honre, o agrade, e o glorifique. 

 Quando tratamos o seu nome da forma que Ele deseja ser tratado. 

Devemos lembrar o que Jesus nos ensinou: 

...“Pai Nosso que estás nos céus! Santificado seja o teu nome.” Mateus 6:5 

Santificado seja o teu nome, significa: que estamos pedindo que Deus seja 

reconhecido e conhecido como Deus incomparável, em nossas vidas. 

Nada podemos fazer para tornar o nome de Deus mais santo, Deus é quem confere 

santidade ao seu nome. 

Mas, isso passa pela nossa postura, como seus seguidores, aqueles que confessam e 

professam o seu nome. Daqueles que carregam o seu nome.  

Pedir para que o nome de Deus seja santificado, é pedir para que o nosso viver seja 

um viver condizente com a santidade de Deus.  

Viver uma vida que reflita a dignidade e a santidade do nome de Deus em todos os 

nossos atos.  

Reflexões para compartilhar: 

- Estou vivendo em santidade? As pessoas com quem eu convivo mais intimamente, 

percebem esta santidade na minha vida? Meu cônjuge, filhos, parente, vizinhos, 

colegas, amigos e irmãos, estão percebendo meu viver santo? 

- Ou, o que está me impedindo refletir na minha vida a santidade e dignidade do nome 

de Deus? 

MINHA ORAÇÃO:  

Senhor Deus meu, quero que o Teu nome seja santificado em minha vida! 



 

 
 
Santo, Santo, Santo 
Renascer Praise 
Tom: F 

Intro.: Am7(9) F/G 6x 

C7M           F/G   Am7(9)        F/G 
Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo 
 C7M     Em7 F7M C/E  Dm7 C  D7(9) F/G 
Santo é o   Se|--nhor po--de-ro----so 
 
C7M           F/G     Am7(9) 
Digno de toda glória, digno de toda 
F/G   C7M Em7 F7M C/E Dm7 C 
Honra e   de  receber ho--je 
D7(9) F/G    C7M 
O     uh! Louvor 
 
Bb/C F/C Bb/C     F/C        C 
Lou--ve  louve e exalte ao Senhor 
Bb/C F/C    Bb/C F/C  C 
Lou--ve seu nome para sempre 
 

 

MOMENTO DE ORAÇÃO: 
 

Vamos orar no Pequeno Grupo: 
 
- Pelas vidas que tem sido entregues a Jesus em nosso meio, 
- Pela edificação e maturidade dos crentes, 
- Pelas múltiplas lideranças da igreja, 
- Pelos encontros de reflexão sobre a Identidade PIB Penha, 
- Pelos enfermos da nossa comunidade, 
- Pela unidade e fortalecimento das nossas famílias, 
- Pelos desempregados em nossa comunidade, 
- Pelos enfermos da nossa igreja, 
- Pelo fortalecimento da nossa vida em santidade, 
- Agradecer a Deus pela manifestação do seu amor e cuidado entre nós, nos 
dando livramento, nos curando e nos fortalecendo diariamente, 
- Agradecer a Deus pelos desafios que Ele tem dado a nossa igreja, 
- Agradecer a Deus pelos 85 anos de existência de nossa igreja. 

https://www.cifraclub.com.br/renascer-praise/
https://www.cifraclub.com.br/renascer-praise/santo-santo-santo/

