
 

                

REFLEXÕES PARA PEQUENOS GRUPOS 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhe no seu Pequeno Grupo: Você já viveu alguma 

fatalidade em que sua casa foi destruída por incêndio, alagamento, desabamento ou alguma outra 

anormalidade que trouxesse destruição do seu imóvel? 

CÂNTICO: “É TUA GRAÇA ”  

TEMA: “MOVIDOS PELA GRAÇA” 

Texto Bíblico: I Samuel 30:1-6 

 1  
Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclague, no terceiro dia, os 

amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclague. 

 2  

Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam: as mulheres, os jovens e 

os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram 

seu caminho. 

 3  

Ao chegarem a Ziclague, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída 

pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido 

levados como prisioneiros. 

 4  Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. 

 5  
As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas: Ainoã, de Jezreel, e 

Abigail, de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. 

 6  

Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo; 

todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, 

porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. 

 

Davi é surpreendido quando os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado Ziclague. Estes 

levaram prisioneiros todos que estavam em Ziclague e não mataram ninguém. Levaram inclusive as 

esposas de Davi, Ainoã e Abigail. Davi ficou angustiado, os homens que o acompanhavam falaram 

em apredrejá-lo por causa dos seus filhos e filhas, que haviam sido levados.  

Em meio a este caos, “Davi porém, fortaleceu-se no Senhor”! (v.6) 

▪ Em meio ao caos ou turbulências na sua vida, você busca fortalecimento no Senhor? 

Deus respondeu Davi e disse que ele e seu exército de 600 homens deveria perseguir os amalequitas 

e resgatar os prisioneiros. 

Dos 600 homens, 200 decidiram não ir, pois estavam cansados. Todos eles haviam voltado de uma 

batalha. Os 200 ficaram com a bagagem no ribeiro de Besor. 400 homens seguiram com Davi e 

continuaram a perseguição. Encontraram os amalequitas, depois de receber informações de um 

jovem egípcio, que indicou onde os amalequitas estavam. Davi e seu exército os atacou e regatou 

tudo que eles haviam levado de Ziclague, incluindo as suas duas mulheres. Resgatou tudo e todos. 

Ainda tomou os rebanhos dos amalequitas. 



 

                

Davi tomou a decisão de dividir entre todos do seu exército o que havia trazido dos amalequitas, 

inclusive com os 200 homens que ficaram no ribeiro de Besor. Os 400 que lutaram questionaram 

Davi, mas ele disse: “Não, meus irmãos! Não façam isto com o que Senhor nos deu. Ele nos protegeu 

e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. ... A parte de quem ficou com a 

bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais.” (v. 23 e 24) 

Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel, desde aquele dia até hoje.” (v.25) 

Esta ação de Davi chama-se: graça. Dar a quem não merece. 

▪ Você acredita que é possível você também adotar uma atitude como esta, quando 

lida com situações que envolvem recompensas, ou prefere sempre avaliar se o outro  

merece ou não? 

▪ Se Deus não tivesse exercido graça sobre você, qual seria sua expectativa de futuro? 

▪ Se você tem dificuldade de exercer graça sobre alguém, o que mais lhe dificulta? 

▪ Se você tem facilidade em exercer graça, qual é a sua maior motivação para fazer 

esta ação? 

Se não estou conseguindo exercer graça, que áreas da minha vida necessitam de fortalecimento do 

Senhor, para que eu possa agir MOVIDO PELA GRAÇA? (orgulho, inveja, medo, coração duro, 

legalismo religioso, meu senso de justiça, minha visão de meritocracia, ou ...) 

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 preciso realizar movido 

pela graça? Citem exemplos pessoais. 

▪ Para que eu venha ser uma pessoa que age movido pela graça, o que eu preciso 

sempre lembrar? 

▪ Alguém já agiu com graça com você? Pode descrever o que aconteceu? Pode 

destacar quem foi? 

MOMENTO DE ORAÇÃO 

▪ Orem pelo entendimento prático desta lição. 

▪ Orem pedindo discernimento e coragem para vivemos movidos pela graça. 

 

 

 



 

                

CÂNTICO

É Tua Graça 
Vencedores Por Cristo 
Tom: D 

Introdução: D A Bm7 Bm7/A 
            G A4 A D (G/B A) 
 
      D           A 
É Tua graça que liberta, 
      Bm7          Bm7/A 
É Tua graça que me cura, 
      G            D/F#        Em7   A4  A 
É Tua graça que sustenta minha vida! 
        D             A 
Por Teu sangue tenho acesso, 
      Bm7        Bm7 
A Tua graça preciosa! 
   G         A4  A   D    (G/B  A/C#) 
Te louvo, Te amo,   Jesus! 
 
      D           A 
É Tua graça que liberta, 
      Bm7          Bm7/A 
É Tua graça que me cura, 
      G            D/F#        Em7   A4  A 
É Tua graça que sustenta minha vida! 
        D             A/C# 
Por Teu sangue tenho acesso, 
      Bm7        Bm7 
A Tua graça preciosa! 
   G         A4  A   D   D/C 
Te louvo, te amo,   Jesus! 
 
    Bb        F/C   C      D9 D 
Tua graça é melhor   que a vi-da! 
    Bb        F/C C    D9 D  D9 D 
Tua graça é o que   me basta! 
   Bb   F/C   C D9 D 
Favor ime|----reci-do, 
 
Do céu, do céu pra mim! 

 
      D           A 
É Tua graça que liberta, 
      Bm7          Bm7/A 
É Tua graça que me cura, 
      G            D/F#        Em7   A4  A 
É Tua graça que sustenta minha vida! 
        D             A 
Por Teu sangue tenho acesso, 
      Bm7        Bm7 
A Tua graça preciosa! 
   G         A4  A   D   D/C 
Te louvo, te amo,   Jesus! 
 
    Bb        F/C   C      D9 D 
Tua graça é melhor   que a vi-da! 
    Bb        F/C C    D9 D  D9 D 
Tua graça é o que   me basta! 
   Bb   F/C   C D9 D 
Favor ime|----reci-do, 
 
Do céu, do céu pra mim! 
 
      E           B/D# 
É Tua graça que liberta! 
      C#m7         C#m7/B 
É Tua graça que me cura! 
      A            E/G#        B4  B 
É Tua graça que sustenta minha vida! 
        E             B/D# 
Por Teu sangue tenho acesso, 
      C#m7       C#m7/B 
A Tua graça preciosa! 
   A         B4  B   E   C#m7 
Te louvo, te amo,   Jesus 
   A         B4  B   A 
Te louvo, te amo,   Jesus 
 
Fim:  A  F#m7  E 

 

https://www.cifraclub.com.br/vencedores-por-cristo/
https://www.cifraclub.com.br/vencedores-por-cristo/e-tua-graca/

