
 

                

REFLEXÕES PARA PEQUENOS GRUPOS 

 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhe no seu Pequeno Grupo: Você já se imaginou sem 

uma parte do seu corpo? Como seria? Ou você está sem uma parte do seu corpo, como você lida 

com isso? 

CÂNTICOS: “Entre Nós ” 

TEMA: Igreja, corpo de Cristo 

Texto Bíblico: I Coríntios 12:27 

 27  
Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é 

membro desse corpo. 

 

O Apóstolo Paulo enfatiza neste texto que nós, como igreja universal, somos o corpo de Cristo. 

Sendo membros do corpo temos funções específicas e permitimos que a vida da igreja seja refletida 

através da nossa vida, onde quer que estejamos. 

Como cada um de nós é membro deste corpo, temos o desafio manifestar Cristo em nós em 

qualquer lugar. Somos este corpo vivo, nós somos a igreja. 

Esperamos que Cristo seja visto em nós, em nossos atos, na nossa forma de pensar, de agir, de 

sentir e de expressar. Quando olhamos para Jesus observamos que prioritariamente ele 

manifestava alguns sinais que evidenciavam sua presença. E nós como corpo de Cristo, a igreja, 

também devemos evidenciar estes mesmos sinais.  

Nós estamos evidenciando estes mesmos sinais em nossos círculos de relacionamentos? Que sinais 

são estes? 

De que forma nós temos nos comportado como corpo de Cristo? 

De que forma nós temos sido o sinal da presença de Jesus em nossas vidas? 

Precisamos nos perguntar se estamos fazendo aquilo que Jesus fez, quando estava presente 

fisicamente aqui na terra, entre nós. Mas o que Jesus fazia mesmo? Se Jesus estivesse aqui, 

encontraríamos Jesus fazendo o que?  

1. Encontraríamos Jesus ORANDO. Lucas 5:16 - “Mas Jesus retirava-se para lugares solitários 

e orava.” 

Marcos 1:35 - “De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa 

e foi para um lugar deserto, onde ficou orando.” 

 Jesus orava. Você ora?  Você é uma pessoa de oração? Como você ora? Por que você ora? Por 

quem você ora? No corpo de Cristo precisamos de gente comprometida com a oração! Que impacto 

causaremos no mundo se orarmos? 

2. Encontraríamos JESUS TOCANDO OS INTOCÁVEIS. Mateus 8:3 “Jesus estendeu a mão, 

tocou nele e disse: Quero que seja purificado.” Jesus tocou leprosos, cegos, prostitutas, 



 

                

pessoas marginalizadas pela sociedade judaica. E eu, toco nos marginalizados? Isto era um 

gesto de acolhimento, de afeto, de cuidado manifestado por Jesus. A igreja é o lugar das 

pessoas imperfeitas que devem vir como estão e os membros do corpo, nós, expressaremos 

cuidado os recebendo, os acolhendo, tocando os que chegam machucados e sofridos.  

Você faz isto? O que lhe impede? Podemos dizer que nossa igreja é um lugar onde as 

pessoas podem vir como estão? Se não podem é porque nós não queremos “tocá-las”?  

As pessoas precisam encontrar na igreja aquilo que os marginalizados encontravam em 

Jesus: acolhimento, abrigo, um abraço e restauração. Venha como está, não é a cultura do 

fique como está. 

3. Encontraríamos Jesus PROCURANDO AQUELES QUE ESTÃO PERDIDOS.  Lucas 19:10 “O 

Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido”. Você também procura os que 

estão perdidos? 

Este é o tempo de revermos o nosso compromisso com o corpo. 

Você está disposto, como membro do corpo de Cristo a se comprometer de forma relevante a 

evidenciar o sinal da presença de Cristo em sua vida? 

 

REFLITA COM SEU PEQUENO GRUPO:  

▪ Como eu posso me viver a de forma relevante como membro do corpo de Cristo? 

MOMENTO DE ORAÇÃO 

▪ Ore pelo entendimento prático desta reflexão. 
▪ Ore pelo compromisso de ser membro do corpo de Cristo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                

CÂNTICO 

Entre Nós 
Kleber Tormin e Nelson Rodrigues 
 

1 
Eu tenho uma história pra contar 
 
De um povo escolhido pra ser 
 
O sal desta terra e a luz a brilhar 
 
Olhe aqui temos muito a dizer 
 
Debaixo da sombra da cruz 
 
Espalhemos a revolução 
 
Que as pessoas encontrem Jesus 
 
E conheçam a salvação 
 
 
estribilho 
Deus está entre nós  
 
Uma igreja uma só comunhão  
 
A jornada vai continuar  
 
Refletindo esta restauração 
 
Jesus está entre nós  
 
Até aqui ele nos ajudou 
 
Cada membro vai testemunhar 
 
Ao mundo inteiro este amor 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2 
Nós somos um corpo vivo 
 
Aqui ou em qualquer lugar 
 
E cada um reflete a Cristo  
 
Dele vamos sempre falar e louvar 
 
Uma igreja de exemplos de fé 
 
Que ampara e estende a mão 
 
Para que alguns fiquem de pé 
 
Outros põem os joelhos no chão 
 
 
3 
E muitas vitórias iremos ver 
 
Segundo a vontade de Deus 
 
Assim está igreja prevalecerá 
 
Dia após dia com Cristo avançar 
 
Eu quero poder lhe falar 
 
Como eu amo esta nossa união 
 
Neste corpo juntos para adorar 
 
É um prazer te chamar de irmão 
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