
 

                

REFLEXÃO PARA PEQUENO GRUPO 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhe no seu Pequeno Grupo: o que representa para mim 

orar sem cessar? 

CÂNTICO: “Deus somente Deus”  

TEMA: “O BRASIL QUE EU QUERO” 

Texto Bíblico: 1 Timóteo 2:1-2 

1  
Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e 

ações de graças por todos os homens; 

 2  
pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma 

vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. 

 

O Apóstolo Paulo está ensinando a Timóteo como deve ser a sua relação com Deus no que diz 

respeito a falar com Ele.  No que diz respeito a ORAÇÃO. Paulo mostra as ênfases e os aspectos da 

que devem permear a oração. 

SÚPLICA: Aqui temos o reconhecimento de que Deus é poderoso, então suplicamos 

ORAÇÕES: Clamar a Deus por nós. Mais importante que orar por é orar para. A palavra grega usada 

por Paulo para se referir aqui a oração é a mesma que ele usa para se referir a adoração.  

INTERCESSÃO: Pedir ou clamar por outra pessoa. Intercede que tem autoridade para entrar na 

presença do Rei. 

AÇÕES DE GRAÇAS: Expressar na oração o agradecimento sempre, em todas as circunstâncias. Paulo 

ensina: “deem graças a Deus em toda e qualquer circunstância”. 

Nosso desafio é: ORAR, ORAR POR TODOS. Mesmo que as nossas autoridades não correspondam 

nossas expectativas, devemos orar por todas elas. Vamos nos mobilizar com regularidade em oração 

usando estes aspectos ensinados por Paulo a Timóteo. Vamos também ensinar os outros a orar. 

Vamos orar para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. 

ESTE É O BRASIL QUE EU QUERO! 

Lembrete: Ore mais e post menos! 

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 tenho lidado com a oração na minha vida? 

▪ O que tem sido meu ou meus temas de súplicas a Deus? 

▪ Tenho o hábito de interceder por outras pessoas regularmente? 

▪ Quando respondo no WhatsApp que vou orar, coloco até as figurinhas das mãos em 

oração, Eu oro mesmo pelo que foi pedido ou sou apenas “educado” na resposta? 

▪ Qual foi o último motivo de ação de graças que reconheci diante de Deus? 

▪ Se tenho o hábito de orar regularmente, como posso melhora-lo? 

▪ Se não tenho o hábito de orar regularmente, o que preciso fazer para desenvolver 

esta prática bíblica? 

▪ Estou orando pelo Brasil? Estou orando pelas autoridades? 

MOMENTO DE ORAÇÃO 

▪ Orem pelo entendimento prático desta lição. 

▪ Orem pedindo determinação e alegria para vivemos em oração.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                

 

CÂNTICO

Deus somente Deus 
Paulo Cesar Baruk 

Tom: B 

[Intro] B  E  Gb 

        B  E  Gb 

 

 B      E    Gb 

Deus, somente Deus 

 Gb    B     E       Gb4   Gb 

Criou o mundo e o que nele há 

        Abm  Abm Db 

O ser que pode respirar 

   Gb  Gb   B 

Existe pra mostrar 

  Dbm7       Gb4 

A glória do Senhor 

 

 B      E    Gb 

Deus, somente Deus 

 Gb    B     E       Gb4   F 

Os Seus mistérios pode revelar 

          Abm   Abm   Db 

Os Seus desígnios, quem jamais 

   Gb  Gb    B 

Um dia conheceu 

    Dbm7  Gb        E  Gb 

Pois Deus,  somente é Deus 

 

 B     Db    Gb 

Deus, somente Deus 

  Gb  B   E   Gb 

Domina o trono do universo 

 Gb           B 

Que a voz da criação 

  Gb      Ab 

Se erga para dar 

  Dbm7   Gb4     B   B 

Louvor somente a Deus 

 

 B      E    Gb 

Deus, somente Deus 

  Gb    B     E       Gb4   Gb 

Eternamente em nós há de inspirar 

   Abm  Abm   Db 

A alegria de adorar 

  Gb  Gb    B 

Desejo de exaltar 

 Dbm7   Gb      E  Gb 

A Deus, somente a Deus 

 

B       Db    Gb 

Deus, somente Deus 

  Gb    B    E   Gb 

Domina o trono do universo 

 Gb           B 

Que a voz da criação 

  Gb      Ab 

Se erga para dar 

 Dbm7  B  E Gb B 

Louvor somente a Deus 

 

C       D    G 

Deus, somente Deus 

  G    C   F   G 

Domina o trono do universo 

 G           C 

Que a voz da criação 

  G      A 

Se erga para dar 

 Dm7   C   F     G 

Louvor somente a Deus 

[Final]  C  C  C  Fm  C   


