
 

 

REFLEXÕES PARA PEQUENOS GRUPOS 

 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhem individualmente no seu Pequeno Grupo. ? 

CÂNTICO: “ És tu única razão” 

REFLEXÃO: NOSSA IDENTIDADE – Parte 2 – VALOR ADORAÇÃO 

João 4:23-24 
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No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os 

verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São 

estes os adoradores que o Pai procura. 

 24  
Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em 

espírito e em verdade. 

 
Visão é aquilo que queremos ser ou queremos alcançar. Visão é sonho + ação. 

Missão é aquilo que fazemos para alcançar a visão. 

“Fazer discípulos de Jesus e promover o seu crescimento integral”. Esta é a Missão da PIB 

PENHA. 

DISCÍPULOS DE JESUS 

 

CRESCER 

 

 

 

 

DEUS IGREJA MUNDO 

Adoração e Escrituras Comunhão e Serviço Proclamação e Compaixão 

Missão da Igreja para com 
Deus 

Missão da Igreja Consigo 
Mesma 

Missão da Igreja para com 
o Mundo 

 

 

 

VALORES: São os itens mais importantes que detalham aspectos da nossa MISSÃO. 



 

 

Os Valores da nossa Missão possuem três direções: 

PARA O 
ALTO 

DEUS - Adoração como estilo de vida 
- Fidelidade às Escrituras, Palavra de Deus 

João 4:23 
Tiago 1:22 

PARA 
DENTRO 

IGREJA - Comunidade Amorosa, acolhedora e Generosa. 
- Serviço através dos Dons Espirituais 

Atos 4:32 
I Coríntios 
12:4-7 

PARA 
FORA 

MUNDO - Proclamação através dos relacionamentos 
- Cristianismo contagiante e socialmente relevante 

Lucas 8:39 
Mateus 
5:13, 14 e 16 

 

Destacamos nesta reflexão o valor ADORAÇÃO. 

O texto em referência é parte do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Eles discutiam sobre 

os métodos de adoração. Os samaritanos entendiam que o lugar de adoração era o Monte 

Gerizin. Os judeus entendiam que era em Jerusalém. Jesus critica os dois métodos, pois os 

samaritanos que utilizavam somente os cinco primeiros livros da Escritura desconheciam e 

desconsideravam o restante dos escritos sagrados, prestavam um culto cheio de entusiasmo 

mas sem o conteúdo da verdade. Por outro a lado os judeus que conheciam toda a Escritura, 

eram focados nas verdades que conheciam, mas prestavam culto sem entusiasmo. 

Em Gerizin a adoração dos samaritanos possuía o espírito, mas não a verdade. 

Em Jerusalém o culto dos judeus possuía a verdade, mas não o espírito. 

Jesus diz: “...importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.” 

ADORAR EM ESPÍRITO é fazer fluir de dentro para fora a sua expressão de louvor a Deus, é uma 

atividade interna. No Novo Testamento o local do culto não é a preocupação. O foco não é onde 

se adora, mas como se adora. Quem autentica a adoração é a atitude ou o coração do adorador. 

ADORAR EM VERDADE é fazer fluir de fora para dentro a sua expressão de louvor a Deus, é uma 

atividade externa expressa pela compreensão da Palavra que é a verdade, mas sem mover o 

coração. 

Por conta estes dois aspectos a pregação e o ensino da Palavra são importantes. Precisamos 

saber o que estamos fazendo. 

A verdade da Palavra de Deus é o fator objetivo da adoração e o espírito é o fator subjetivo desta 

adoração.  

A adoração é uma resposta ao Senhor refletida em nosso estilo de vida. A adoração acontece 

em todos os lugares, não apenas aos domingos quando nos reunimos em grandes ajuntamentos. 

Ela acontece nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios, nos mais diversos momentos da 

nossa vida. A adoração é um estilo de vida que cultiva a oração, a santidade, a meditação na 

Palavra de Deus, o serviço, a generosidade e o amor. 

São estes os adoradores que o Pai procura. 

Como tem sido e como está a qualidade da sua adoração? 

Jesus diz: “... pelos frutos os conhecereis.” Coração e boca andam lado a lado. 



 

 

REFLEXÃO:  

Como posso me expressar melhor a minha adoração a Deus? 

MOMENTO DE ORAÇÃO 

▪ Ore pelo seu entendimento prático da adoração em espírito e em verdade, 

adoração contínua como estilo de vida. 

CÂNTICO 

És Tu Única Razão 
Fonte da Vida 
Tom: D 

E         B                 C#m7            A 
És Tu única razão da minha adoração, Oh Jesus. 
E        B                 C#m7             A 
és Tu única esperança que anelo ter, Oh Jesus. 
 
F#m                        B 
     confiei em Ti, fui ajudado 
F#m7                          B9 
     tua salvação tem me alegrado, 
 
E                   B 
hoje há gozo em meu coração 
        C#m7      A    B 
com meu canto Te louvarei. 
 
F#         C#   D#m          B 
Eu Te louvarei, Te glorificarei 
F#         C#             B 
eu Te louvarei meu bom Jesus. 
     
E9        A             B9 
em todo tempo Te louvarei 
E9       A              B 
em todo tempo Te adorarei 
 
G9           D     Em7         C 
Eu te louvarei, Te glorificarei 
G9           D               C 
Eu te louvarei, meu bom Jesus

 

https://www.cifraclub.com.br/fonte-da-vida/
https://www.cifraclub.com.br/fonte-da-vida/es-tu-unica-razao/

