
 

                

REFLEXÕES PARA PEQUENOS GRUPOS 

 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhe no seu Pequeno Grupo: Ocorreu na minha vida 

algum momento difícil, que Deus usou para moldar alguma coisa no meu caráter? 

CÂNTICO: “Deus de promessas” 

TEMA: Deus escreve certo, mas não por linhas tortas. 

Texto Bíblico: 138:8 

“O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo! Teu amor, Senhor, permanece para sempre, não 

abandones as obras das tuas mãos!” 

Deus está conosco o tempo todo? E nas crises que nos envolvemos, Ele está conosco? Deus faz tudo 

com um propósito. Há um tempo oportuno para que tudo se cumpra. 

Vamos observar por exemplo a vida de José. Ele era o filho querido do seu pai, e isto despertou a ira 

dos seus irmãos, ao ponto de na sua adolescência estes o venderem como escravo para ismaelitas. 

Foi viver no Egito e ali durante treze anos foi escravo. Sofreu humilhações, foi preso injustamente, 

mas aos trinta anos se tornou a segunda pessoa depois do Faraó, no reino do Egito. Nestes treze anos 

como escravo Deus forjou o caráter de José, pois ele tinha aspectos ruins. Deus forjou o seu caráter 

durante o período de escravidão, lapidando competências que o fizeram ser o que foi na idade adulta. 

Deus fez isto com José para servir aos seus propósitos. 

Como você está vendo os momentos difíceis, complexos, ruins, desagradáveis, de sofrimento, de 

incertezas, de percas ou de solidão na sua vida? Você acredita que Deus está trabalhando sua vida? 

Mas, mesmo sem turbulências, Deus me também molda através da minha vida devocional. Deus quer 

que o escutemos. Você tem ouvido a voz de Deus? Ouvimos a sua voz através da intimidade que 

estabelecemos com Ele, pela prática da leitura bíblica, da meditação na sua palavra e da caminhada 

de oração. VIDA DEVOCIONAL. 

“Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completa-la até o dia de 

Cristo Jesus”.  Filipenses 1:6. É assim que Deus age conosco. 

Considere as inquietudes do seu coração e repense, pois o Espírito fala aos nossos corações. A paz 

de Deus converge pensamentos. Deus dá outras rotas para nossa vida. Se possível mude a sua agenda 

para atender os propósitos de Deus. Aprenda a ficar atento a voz do Senhor, pois o propósito Dele 

vai se cumprir em nós. 

Era importante que José entendesse que tudo que Deus lhe confiasse deveria servir aos interesses 

de Deus, e não aos seus próprios interesses. Ele recebeu: autoridade e a usou para servir aos 

propósitos de Deus, da mesma forma recebeu, poder e bens. Ele os usou para servir a Deus. E você 

como está agindo? O que recebemos antes de serem oportunidades são dádivas de Deus. 

Lembre-se: Quando Deus age, planos sobrenaturais acontecem de forma natural. 



 

                

REFLITA COM SEU PEQUENO GRUPO:  

▪ Como estou vendo as grandes lutas da minha vida? Deus está comigo? 

▪ Onde estou sendo trabalhado por Deus para mudar o meu caráter? 

▪ Quais são as marcar ruins do meu caráter, que tem sido trabalhadas por Deus, 

através das lutas que vivo? 

▪ Estou conseguindo ser realista comigo mesmo e vejo meus sofrimentos e lutas com 

oportunidades de ter o meu caráter trabalhado por Deus, em muitos aspectos? 

MOMENTO DE ORAÇÃO 

▪ Ore pelo entendimento prático desta reflexão. 
▪ Ore pedindo a capacidade para deleitar-se em Deus. 

▪ Ore pedindo a Deus para aprender a viver em contentamento. 

▪ Ore para que esta lição se torne uma realidade em sua vida.

CÂNTICO

Deus de Promessas 
André Valadão 
 

Tom: C 

Intro : F   C/E   Dm   Gsus4    G 
 
Dm7              G/B 
Sei que os Teus olhos 
       C          G/B         Am 
Sempre atentos permanecem em mim 
Dm          G/B 
E os Teus ouvidos 
         C            G/B        F 
Estão sensíveis para ouvir meu clamor 
 C/E  Dm   Dm/C  G/B 
Posso até    chorar 
       C    G/B      Am 
Mas alegria vem de manhã. 
F          C/E    Dm      G/B 
És Deus de perto e não de longe 
 
F       C/E 
Nunca mudastes 
Dm     Bb9    F/A     Gsus4   G 
Tu és fiel! 
            
C 
Deus de aliança, 

   
 
 
 
 G/B        Am 
Deus de promessas 
Am/G            Dm   Dm/C  G/B 
Deus que não é homem pra mentir 
        C        G/B      Am 
Tudo pode passar, tudo pode mudar, 
Am/G       Dm  Dm/C     Gsus4    Gsus 
Mas Tua palavra vai se cumprir.  (volta ao inicio) 
 
Am            G/B       F 
   Posso enfrentar o que for, 
            G/B       Am 
eu sei quem luta por mim 
            G/B        F              Gsus 
Seus planos não podem ser frustrados 
Am     G/B        F 
Minha esperança está 
             G         Am 
nas mãos do Grande Eu Sou. 
           G/B        Bb9         F/A           Gsus4   Gsus 
Meus olhos vão ver o impossível  acontecer .... 
(volta ao refrão) 
 
*final : F   C/E   Dm   Gsus4    G 
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