
 

                

REFLEXÕES PARA PEQUENOS GRUPOS 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhe no seu Pequeno Grupo: Qual foi o maior gesto de 

generosidade que alguém fez por mim? Como me senti sendo apoiado generosamente? 

CÂNTICO: “TOMA MEU CORAÇÃO ”  

TEMA: “GENEROSIDADE É VIDA” 

Texto Bíblico: João 3:16 

Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo 

o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.  

O Mar Morto e o Mar da Galileia são dois contrastes e uma grande lição. Ambos estão situados em 

Israel e recebem águas do Rio Jordão 

O Mar da Galileia é um lago de água doce, cheio de vida, próprio para a pesca e pela abundância de 

pescados ela é permitida e incentivada. 

O Mar Morto só recebe água, está posicionado em uma das mais baixas altitudes na terra, em cerca 

de 430 m abaixo do nível do mar, ele está diminuindo ano a ano e como concentra uma salinidade 

altíssima, ele não possui vida em suas águas. Ele está em extinção. 

Podemos tirar algumas lições destes fatos: Pessoas que são como o Mar da Galileia, praticam a 

generosidade. Recebem e dão. Deus dá a elas para dar através delas a outros que necessitam. 

2 Coríntios 9:6-11 

 6  
Lembrem-se: aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que 

semeia com fartura, também colherá fartamente. 

 7  
Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por 

obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria.  

 8  

E Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a graça, para 

que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, 

vocês transbordem em toda boa obra. 

 9  
Como está escrito: “Distribuiu, deu os seus bens aos necessitados; a sua 

justiça dura para sempre”.  

 10  
Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhes 

suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. 

 11  

Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos 

em qualquer ocasião e, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em 

ação de graças a Deus. 

 

Deus dá a nós para dar através de nós. 

Deus dá a mim para dar através de mim! 



 

                

Pessoas como o Mar Morto só acumulam, e isto é um veneno que mata! Em João 3:3 temos a 

narrativa onde Nicodemos preso a sua religiosidade a absorvia como veneno. Doutores da lei como 

ele seguiam as suas próprias interpretações da Lei de Moisés e não o que essencialmente a Lei dizia.  

Em Mateus 23:13-15 fecham e não distribuem. 

 13  

Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o Reino dos 

céus diante dos homens! Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar 

aqueles que gostariam de fazê-lo. 

 14  

Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês devoram as casas das 

viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais 

severamente. 

 15  

Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar 

para fazer um convertido e, quando conseguem, vocês o tornam duas vezes 

mais filho do inferno do que vocês. 

 

Religiosidade mata, mas a generosidade que há em Jesus vivifica. Deus amou tanto o mundo que deu 

seu único filho. O amor de Deus se manifestou no dar. Generosidade é vida. Generosidade é a virtude 

daquele que se dispõe ao sacrifício por alguém! 

Que a generosidade seja na sua vida a referência pratica de suas ações! 

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:  

▪ Responda de forma individual. Quais são hoje as ações que vivo naturalmente que 

expressam a minha generosidade? 

▪ O que me impede viver generosamente? 

▪ O que preciso fazer para ampliar minhas ações de generosidade? 

MOMENTO DE ORAÇÃO 

▪ Orem pelo entendimento prático desta lição. 

▪ Orem pedindo discernimento e coragem para vivemos movidos pela 

GENEROSIDADE. 

 

 

 

 



 

                

CÂNTICO

Toma Meu Coração 
Reuben Morgan 
 

Tom: C 
 

[Intro] G  Em  C9  C/D 
        G  Em  C9  D4  D 
 
G            Em       C9    G     C/D 
Este é meu desejo: Senhor, Te honrar 
Em       D/F#  G           F   D4  D 
Com meu cora---ção, Te adorar 
G                 Em    C9  G  C/D 
Tudo o que há em mim Te dá louvor 
Em      D/F#    G           F    D4  D 
Só a Ti  a-----doro, meu Senhor 
 
[Refrão] 
 
G                D/F# 
  Toma o meu coração 
                Am 
E toda a minha alma 
    C   C/D      G 
Eu vivo só  pra Ti 
                   D/F# 
Sempre que eu respirar 
                    Am 
Cada vez que eu acordar 
        C     C/D     G 
Faze o Teu querer em mim 
 
( G  Em  C9  C/D ) 
 
G            Em       C9    G     C/D 
Este é meu desejo: Senhor, Te honrar 
Em       D/F#  G           F   D4  D 
Com meu cora---ção, Te adorar 
G                 Em    C9  G  C/D 
Tudo o que há em mim Te dá louvor 
Em      D/F#    G           F    C/D 
Só a Ti  a-----doro, meu Senhor 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
[Refrão] 
 
G                D/F# 
  Toma o meu coração 
                Am 
E toda a minha alma 
    C   C/D      G 
Eu vivo só  pra Ti 
                   D/F# 
Sempre que eu respirar 
                    Am 
Cada vez que eu acordar 
        C     C/D     G 
Faze o Teu querer em mim 

 

https://www.cifraclub.com.br/prisma-brasil/
https://www.cifraclub.com.br/prisma-brasil/toma-meu-coracao/

