
 

                

REFLEXÃO PARA PEQUENO GRUPO 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhe no seu Pequeno Grupo: Qual foi a mais significativa 

experiência de cooperação que já vivi servindo em um ministério? 

CÂNTICO: “Aclame ao Senhor”  

TEMA: “A UNIÃO FAZ A FORÇA” 

Texto Bíblico: I Coríntios 3:9 

Pois nós somos cooperadores de Deus; vocês são lavoura de Deus e edifício de 

Deus. 

Texto Bíblico: I Coríntios 4:1 

Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos 

mistérios de Deus. 

Cooperar é uma ação que significa: Prestação de auxílio para um fim comum, colaboração, 

solidariedade. Quando o texto diz que “nós somos cooperadores de Deus”, ele destaca que Deus está 

em missão, ou seja, Deus está fazendo ações. Se somos cooperadores estamos com Deus nesta 

missão, agindo neste fazer. Não somos expectadores da missão de Deus, somos cooperadores. 

Podemos cooperar com a missão de Deus servindo, usando as capacitações espirituais que 

recebemos de Deus através do Espírito Santo. Todos nós recebemos dons espirituais e é com eles 

que exercitamos a cooperação com a missão de Deus. (Conheça o Curso na EBD: “Encontrando o meu 

lugar no Corpo de Cristo). Você já está servindo em algum ministério da nossa igreja? Se não, 

aproveite para considerar esta possibilidade, pois assim você poderá ser mais cooperador na missão 

de Deus.  

Servindo juntos podemos alcançar muito mais, pois quando estamos unidos em um só espírito 

missional, podemos ampliar o efeito da nossas ações e consequentemente os resultados da missão.  

Da mesma forma Paulo cita: “que todos nos considerem como Servos de Cristo”, pois estamos a sua 

disposição para cumprir a missão que ele nos deixou: “Portanto vão e façam discípulos...”. Mateus 

28:19. Esta é a MISSÃO! 

Como servos cooperadores, nosso viver centrado em Cristo, nos leva a nos dedicarmos a um 

ministério, onde servimos a Deus servindo as pessoas, trazendo edificação para o Corpo de Cristo, e 

no cumprimento da missão promovemos a expansão do Reino. 

Você quer ser servo cooperador? Sirva em um ministério! Veja o que nos diz 1Pedro 4:10: 

 

“Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a 

graça de Deus em suas múltiplas formas.” 

  



 

                

NOSSA DECLARAÇÃO DE IDENTIDADE: 

“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.” 

REFLITA COM SEU PEQUENO GRUPO:  

▪ Como eu estou cooperando com a missão de Deus para a igreja? 

▪ Se ainda não estou servindo em um ministério, o que está me impedindo? 

▪ Se eu sei que sou servo, mas não estou envolvido em um ministério, que apoio 

preciso para começar a servir? 

▪ O que eu faço que me dá mais alegria? 

▪ Posso viver sem servir? Se não estou servindo, conseguirei ser um servo cooperador 

no Corpo de Cristo? 

▪ VOCÊ CONHECE OS MINISTÉRIOS DA NOSSA IGREJA? 

MOMENTO DE ORAÇÃO 

▪ Orem pelo entendimento prático desta lição. 

▪ Orem pedindo discernimento e determinação para vivemos como SERVOS 

COOPERADORES. 

CÂNTICO

Aclame Ao Senhor 
Diante do Trono 
Tom: A 

 
A9          E 
  Meu Jesus, Salvador 
F#m7     E       D 
Outro igual não há 
          A/C#   D       A/E 
Todos os dias  quero louvar 
    F#m7       G  D/F# Esus   E 
As maravilhas de teu amor 
 
Pré-Refrão: 
A9        E 
  Consolo, abrigo 
 F#m7      E            D 
Força e refúgio é o Senhor 
 
 
     

           A/C# 
Com todo o meu ser 
     D          A/E 
Com tudo o que sou 
 F#m7       G    D/F# Esus   E 
Sempre te ado - ra - rei 
 
Refrão: 
   A9         F#m7       D          Esus   E 
Aclame ao Senhor toda a Terra e cantemos 
   A9        F#m7      D        Esus   E 
Poder, majestade e louvores ao Rei 
    F#m7       F#m7/E    D7M 
Montanhas se prostrem e rujam os mares 
    E   D/F#   E/G# 
Ao som de teu nome 
  A9       F#m7      D            Esus   E 
Alegre te louvo por teus grandes feitos 
    A9       F#m7        D     Esus   E 
Firmado estarei, sempre te amarei 
F#m7    F#m7/E     D7M     D/E        A9 
Incomparáveis são tuas promessas prá mim. 

https://www.cifraclub.com.br/diante-do-trono/
https://www.cifraclub.com.br/diante-do-trono/aclame-ao-senhor/

