
REFLEXÕES PARA PEQUENOS GRUPOS 

 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhem individualmente no seu Pequeno Grupo. 

Como está se desenvolvendo sua relação cotidiana com a Bíblia? 

CÂNTICO: “ Consagração ” 

REFLEXÃO: NOSSA IDENTIDADE – Parte 3 – VALOR: PALAVRA DE DEUS 

II Timóteo 3:14-17 

14  
Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais 

tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. 

 15  
Porque desde criança você conhece as Sagradas Letras, que são capazes 

de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. 

 16  
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a 

repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, 

 17  
para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda 

boa obra. 

 

DECLARAÇÃO DE VISÃO E MISSÃO DA PIB PENHA: 

“Ser uma igreja bíblica que faz discípulos de Jesus e os ajuda a crescer na direção de Deus, da 

igreja e do mundo; transformando pessoas, sociedade e cultura através da proclamação do 

evangelho de Jesus Cristo”. 

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: A PALAVRA DE DEUS . 

Buscamos ser uma igreja bíblica com ensino fiel e contextualizado da Palavra de Deus. Sendo 

assim, nossa igreja busca responder biblicamente as perguntas que surgem na nossa 

comunidade, nos nossos dias e nestes tempos. Estas perguntas são diferentes das perguntas de 

décadas atrás e como igreja temos que nos posicionar biblicamente. Fazer isto não significa ser 

rude ou frio, mas sim, agir com amor e graça, com lealdade à Palavra de Deus. 

A Reforma Protestante foi a 500 anos, que comemoramos este ano, um esforço da igreja para 

retornar à centralidade das Escrituras Sagradas. 

“Sola Scriptura” - somente as Escrituras, significa que as Escrituras são nossa autoridade de fé e 

prática. 

Mas considerando o pensamento pós moderno J.F.Lotard diz: “A experiência da pós 

modernidade decorre da perda de nossas crenças em visões totalizantes da história, que 

prescrevem regras de conduta e ética para toda a humanidade”. Este é hoje o retrato da 

incredulidade que nos cerca. Descrença, questionamentos e ceticismo, são a tônica dos nossos 

dias. 

O questionamento da autoridade nestes tempos de pós modernidade, vem da relativização do 

conceito da verdade. 

Em que consiste a autoridade da Bíblia em si proclamar a Palavra de Deus? Jesus disse: “ Eu sou 

o caminho a verdade e a vida...”. Jesus chamou para si a exclusividade da verdade! Sendo assim, 

conhecer Jesus implica em desenvolver um relacionamento com a Palavra de Deus escrita. 

A autoridade bíblica consiste em: 

1- TER ORIGEM – A Bíblia tem origem na revelação Divina 

2- TER PRPÓSITOS – A Bíblia é útil para o ensino. Ela é o manual para a salvação (II Timóteo 

3:15). Ela é o manual para o nosso viver. 

A característica mais importante da Bíblia é o fato dela ter sido inspirada por Deus. João Calvino 

disse: “A credibilidade de doutrina das Escrituras não é estabelecida até que estejamos sem 

dúvida convencidos de que Deus é o seu autor”. 

A inspiração das Escrituras leva a Bíblia a ser o livro mais bem comprovado da história antiga. A 

inspiração das Escrituras nos leva a exatidão e inerrância da Bíblia. 



A Meditação na Palavra de Deus é a prática fortalecedora, pois foi a partir da meditação  na 

Palavra de Deus, que estudiosos das Escrituras sinalizaram muito antes da Reforma a corrupção 

que assolava a igreja católica. 

A Reforma protestante a partir do seu grito de guerra Sola Scriptura, colocou a Palavra de Deus 

acima de qualquer autoridade. 

A Reforma ensinou que todos somos iguais, através do sacerdócio universal de todos os crentes. 

Não há alguém mais perto de Deus, ou mais capacitado, ou mais ungido, ou mais abençoado 

para Deus do que outros, pois temos o mesmo acesso. 

Erramos quando nos baseamos na cultura, todos fazem assim. Erramos quando nos baseamos 

na produção do pensamento das pessoas, todos pensam assim, ou erramos quando nos 

baseamos na tradição, sempre fizemos assim. 

Muitos baseiam sua vida na razão do que parece ser mais lógico para si mesmo. 

Outros se baseiam nas emoções, considerando o quanto me sinto bem. Pois na pós 

modernidade a verdade é definida pela experiência e não pela razão ou lógica. 

Entretanto as nossas experiências devem ser pautadas à luz da Palavra de Deus, muito acima 

das nossas experiências. A verdade não deve ser medida apenas pela experiência, mas pelos 

conceitos claros da Palavra de Deus. Ela sim deve regular nossas experiências. 

A Palavra de Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na 

justiça, para que sejamos aptos e plenamente preparados para toda boa obra. 

Alcancemos a maturidade onde as Escrituras nos direcionam como manual para: 

 - A salvação e 

 - como devemos viver. 

Que o nosso pensar, falar e agir não se amolde aos padrões deste mundo, mas que saibamos 

como permanecer fieis às Escrituras. 

14  
Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais 

tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. 

 

Como tem sido e como está sua relação com a Palavra de Deus? 

REFLEXÃO:  

Como posso melhorar a minha vida devocional e desenvolver meu tempo de busca de 

direção na Palavra de Deus? 

MOMENTO DE ORAÇÃO 

▪ Ore pelo seu entendimento prático do que é lido e estudado na Bíblia 

▪ Ore pedindo que o que for estudado por você possa ser vivido. 

 

 



 

CÂNTICO 

Consagração 
Aline Barros 
 

Tom: D 

Intro 4x: A 
 
Primeira Parte: 
    A               E/G#  Em/G       D/F# 
Ao Rei dos reis consagro tudo o que sou 
     Dm/F                A/E         Bm       E 
De gratos louvores transborda o meu 
coração 
   A         E/G#        Em/G               D/F# 
A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, 
meu Senhor 
  Dm/F      A/E          Bm        E 
Pra Te exaltar com todo meu amor 
A           E/G#           Em/G   D/F# 
Eu Te louvarei conforme a Tua justiça  
   Dm/F        A/E           B          E 
E cantarei louvores, pois Tu és altíssimo 
 
Pré-Refrão: 
 
        D     E               F#m        E  F#m 
Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver 
      D          E          A 
Cantarei e contarei as Tuas obras 
          D         E 
Pois por Tuas mãos foram criados 
 C#           F#m        D    E        F#7 
Terra, Céu e mar e todo ser que neles há 
 
Refrão: 
 
      D               E       A    E/G#   F#m F#m/E 
Toda terra celebra a Ti, com cânticos de 
júbilo 
        D     E      F#7 
Pois Tu és o Deus Criador 
      D               E       A    E/G#   F#m F#m/E 
Toda terra celebra a Ti, com cânticos de 
júbilo 
        D     E        A 
Pois Tu és o Deus Criador 
 

Pré-Refrão: 
 
        D     E               F#m        E  F#m 
Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver 
      D          E          A 
Cantarei e contarei as Tuas obras 
          D         E 
Pois por Tuas mãos foram criados 
 C#           F#m        D    E        F#7 
Terra, Céu e mar e todo ser que neles há 
 
Refrão: 
 
      D               E       A    E/G#   F#m F#m/E 
Toda terra celebra a Ti, com cânticos de 
júbilo 
        D     E      F#7 
Pois Tu és o Deus Criador 
      D               E       A    E/G#   F#m F#m/E 
Toda terra celebra a Ti, com cânticos de 
júbilo 
        D     E        A 
Pois Tu és o Deus Criador 
 
Final 4x: 
 
  A        E/G#       F#m    C#m             D    A/C# 
A honra, a glória, a força e o poder ao Rei 
Jesus 
       Bm  A     G   D/F#    E 
E o louvor,  ao Rei,     Jesus 
 

https://www.cifraclub.com.br/aline-barros/
https://www.cifraclub.com.br/aline-barros/consagracao/

