
 

REFLEXÕES PARA PEQUENOS GRUPOS 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhem individualmente no seu 

Pequeno Grupo: O que entendo por restauração que vem de Deus? 

CÂNTICO: “Meu Povo” (Grupo Logos) 

REFLEXÃO: A restauração que vem do Deus. 

II Crônicas 7:14-15 

14  

se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a 

minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, 

perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. 

 15  
De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos 

atentos às orações feitas neste lugar. 

 

Neste texto, Salomão estava consagrando o Templo, a gloria de Deus encheu o lugar, 

e Deus apareceu para ele. 

Este texto nos mostra como a fé pode ser reavivada. 

Aqui estão três verdades que precisamos aplicar para experimentarmos o caminho de 

restauração e reavivamento no Senhor; 

- Se humilhar, 

- Orar,  

- e se afastar dos maus caminhos. 

A misericórdia de Deus é tão grande que mesmo o homem se afastando Dele, Ele dá 

a rota e o caminho para que possamos encontrar restauração, retornando a 

comunhão, nos voltando para Deus. 

Nós precisamos nos humilhar, esta é a primeira verdade, e isto significa que 

reconhecemos que estamos longe do padrão de Deus, dos mandamentos de Deus. 

Para tanto devo examinar a minha vida tendo como referencial os padrões de Deus. 

- Você tem feito isto, humilhar-se diante de Deus?  

Humilhar-se é uma consequência do examinar-se à luz do amor, cuidado e 

misericórdia de Deus, por nós. Jesus é o nosso padrão. Não sou melhor ou superior a 

ninguém, mas eu dependo a todo instante do Senhor. Humilhar-se é reconhecer que a 

solução da nossa vida está no Senhor. A restauração que vem de Deus começa 

quando o povo se humilha. O mundo é impactado quando o povo de Deus se prostra 

diante Dele. Antes da igreja chamar o mundo ao arrependimento, ela precisa se 

humilhar diante de Deus. 



 
A restauração do mundo passa pela restauração do povo de Deus. 

A segunda verdade é que precisamos buscar a Deus em oração! Somente quando o 

homem reconhece sua fraqueza, confessa a onipotência e soberania divina. Só 

quando nos humilhamos diante de Deus é que aprendemos a verdadeira essência da 

oração e do relacionamento com Deus. Martinho Lutero nos descreve que: “muitas 

vezes fui levado a oração, pela irresistível convicção de que este era o único lugar 

para onde podia ir”. 

- Você tem experimentado desta forma, a prática da oração na sua vida? 

- Como tem sido seu tempo na presença de Deus? A oração é prioridade, ou busco 

orar quando me sobra tempo? 

- Deixo para orar somente quando estou aflito e em desespero? 

Quando reconhecemos que o alento está na oração experimentamos a grande 

manifestação da presença de Deus nos concedendo restauração. 

Paulo adverte: “orem em todas as circunstâncias”. Se meu povo que se chama pelo 

meu nome se humilhar e orar, dos céus eu ouvirei! A oração abre o caminho para a 

cura da nossa alma. Abre a porta da restauração. Os grandes avivamentos da história 

começaram com oração. É na oração, no clamor a Deus, que encontramos 

direcionamento, quando estamos na busca de libertação de maus hábitos e vícios! A 

oração faz toda a diferença! A função da oração é mudar o que ora! O salmista diz: 

Sonda-me ó Deus conhece o meu coração, dirige-me pelo caminho eterno! 

A terceira verdade é: nos converter dos maus caminhos. Precisamos mudar! Quando 

aqueles que conhecem a Deus se desviam da verdade, caem e praticam os mesmos 

pecados daqueles que não temem ao Senhor, tornam-se pedras de tropeço, embaraço 

e motivo de escândalo onde quer que estejam. A igreja de Deus é convocada pelo 

próprio Deus a voltar suas costas para o pecado e converter-se dos seus maus 

caminhos. 

- Onde você está? Precisa mudar e de vida, mudar hábitos? 

- Os maus caminhos estão presentes na sua vida? O arrependimento, ou mudar de 

direção é algo distante de você? 

- Humilhar-se, orar e converter-se dos maus caminhos é algo que merece sua 

atenção? 

- Quais as dificuldades que lhe prendem e impedem experimentar a plena restauração 

de Deus? 

 MINHA ORAÇÃO: Sonda-me ó Deus e conhece o meu coração! 

 



 

Meu Povo 

Grupo Logos 
Tom: C 

 Intro: G9  G9/C  G9 

                 G9                 Am7       D        G9  D/F# 
Se o meu povo que se chama por meu nome, se humilhar, e me buscar  e   
                            G              Am7 (Bb9  F/A  C/D) 
deixar o mau caminho arrependido  
                 G9                         D/F#  Dm/F    C/E   Cm/A    G  D/F# 
Se o meu povo que se chama por meu nome, se humilhar,    e  me buscar e   
               B7      Em7                 Am7  D 
deixar o mau caminho arrependido  
 
 
tabrefrão 
        C       D/C            Bm7      Em7    Am7       D                Dm7       G 
E então sararei suas feridas e darei da minha vida, curarei até seu chão (curarei 
        C7M      D/C                 Bm                 B7    Am7        D 
seu chão) tirarei do rosto as lágrimas enxugando-as no consolo de quem sabe   
       Em 
perdoar.  
refrão 
 
 
Solo: Am  Bm  Em  Bm  Am  Bm  C 
 
                G9             D/F#  Dm/F    C/E   Cm/A       G  D/F# 
Se o meu povo que se chama por meu nome, se humilhar,    e  me buscar e   
    B7                    Em7              Am7  D 
deixar o mau caminho arrependido ... 
 

 

MOMENTO DE ORAÇÃO: 
 

Iniciamos a Campanha: 30 Dias de Oração. Vamos orar no Pequeno 
Grupo: 
 
- 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/grupo-logos/
https://www.cifraclub.com.br/grupo-logos/meu-povo/

