
 

                

REFLEXÕES PARA PEQUENOS GRUPOS 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhe no seu Pequeno Grupo: há coerência entre o que 

falo e o que realmente vivo? 

CÂNTICO: “QUÃO GRANDE É MEU DEUS” 

TEMA: “O VERDADEIRO SIGNIFICADO DA GRANDEZA” 

Texto Bíblico: Mateus 11:11 

Digo-lhes a verdade: Entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do 

que João Batista; todavia, o menor no Reino dos céus é maior do que ele. 

O padrão de Deus para a verdadeira GRNDEZA foge dos critérios que qualquer uma das culturas 

humanas possa adotar. João Batista estava fora dos padrões de grandeza da cultura judaica, mas 

dentro do padrão de Deus. 

Hoje na cultura brasileira o que é aceitável como grandeza segue critérios, que mesmo sendo 

plenamente aceitáveis itens como: honestidade, boa formação educacional, integridade, grande 

patrimônio adquirido honestamente, e mais alguns outros itens que justificam grandeza de caráter, 

ainda não são o que Deus estabelece, por outro ângulo, para definir grandeza a seus olhos. 

João Batista assumiu uma posição radical no seu modo de viver. Foi viver no deserto, usava roupas 

diferentes, se alimentava de forma incomum e tinha uma mensagem forte e clara. Sua mensagem 

incomodava os poderosos. Ninguém foi maior do que ele, pois João Batista foi o que o anjo que 

anunciou o seu nascimento disse, conforme Lucas 1:15: “...pois será grande aos olhos do Senhor”. 

Em que Deus quer dizer João Batista como GRANDE 

1. NA SUA MENSAGEM 

A 400 anos não havia profeta em Israel, ele começou seu ministério profético aos 30 anos, 

pregando arrependimento e batizando no deserto. Sua mensagem, ou seu discurso, dizia: 

“Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo”. Sua mensagem de arrependimento 

conclamava as pessoas a uma MUDANÇA DE VIDA radical. Radical com ele era. Os judeus 

entendiam e aceitavam que cumprir a lei lhes trazia a salvação. João ia muito mais além! Seu 

discurso, sua mensagem era de mudança integral de vida. Isto chocava com a mensagem dos 

religiosos do judaísmo que viviam de rituais religioso e do cumprimento da lei, sem buscar 

uma efetiva mudança de vida que agradasse ao Senhor. Viviam um discurso religioso sem 

mudança de vida. 

Será que hoje você corre o risco de ter um discurso que não retrate mudança na sua 

própria vida? 
 

2. NA SUA ATITUDE 

Muitos no seu tempo, achavam que João Batista era o Cristo. Mas Jesus Cristo, no tempo 

certo, o procurou e também foi batizado por ele. Batizado para se identificar com os 

pecadores, mesmo que não tivesse pecado. Depois que Jesus iniciou seu ministério as 



 

                

pessoas começaram a segui-lo e foram deixando de seguir a João Batista. Os seguidores de 

João se incomodaram conforme João 3:23 “...Mestre aquele homem que estava contigo no 

outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos se dirigindo a ele”. 

João responde com muita clareza e tranquilidade conforme João 3:30: “É necessário que ele 

cresça e eu diminua”. 

A verdadeira grandeza de uma pessoa está na forma como ela se relaciona com Jesus. Está no quanto 

Jesus pode ser visto na sua vida. Em mensagens e atitudes. 

Jesus é notado na minha vida através dos recursos que tenho nas minhas mãos? 

Jesus é notado na minha vida através dos talentos que possuo? 

Jesus é notado na minha visa através da forma como uso o meu tempo? 

Para refletir grandeza em minha vida importa que Jesus seja anunciado. 

Queremos ser uma Comunidade que vive um cristianismo contagiante e que vive um evangelismo 

relacional (atitude e mensagem), que caminha na mesma direção, com um mesmo alvo, com uma 

mesma missão, impactando o mundo e em especial os descrentes, com a mensagem do evangelho 

que vivemos!  

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:  

▪ Estou vivendo a grandeza que agrada a Deus? 

▪ Há coerência entre minha vida(atitudes) e meu discurso (a mensagem que prego)? 

▪ Minhas atitudes expressam a grandeza que Deus espera? Cite exemplos. 

▪ O que preciso fazer hoje para buscar viver a grandeza que Deus espera? 

 

MOMENTO DE ORAÇÃO 

▪ Ore pelo entendimento prático desta reflexão. 
▪ Ore pedindo a Deus para que sejamos capacitados a viver a GRANDEZA que Ele 

espera de nós.

 

 

 

 



 

                

CÂNTICO

Quão Grande É o Meu 
Deus 
Soraya Moraes 
Tom: G 

Intro: G  Em7  C9  D5  G  C/D 

Refrão: 
 
       G 
Quão grande é o meu Deus 
      D/F#  Em7 
Cantarei  quão grande é o meu Deus 
         Em/D   C9 
E todos hão de ver 
       C/D           G   C/D 
Quão grande é o meu Deus 
 
 
Primeira Estrofe: 
 
    G 
Com esplendor de um Rei 
    Em7 
Em majestade e luz 
                    C9 
Faz a Terra se alegrar 
 
Faz a Terra se alegrar 
 
    G 
Ele é a própria luz 
       Em7 
E as trevas vão fugir 
                C9 
Tremer com sua voz 
                C/D 
Tremer com sua voz 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Refrão: 
 
        
G 
Quão grande é o meu Deus 
      D/F#  Em7 
Cantarei  quão grande é o meu Deus 
         Em/D   C9 
E todos hão de ver 
       C/D           G   C/D 
Quão grande é o meu Deus 
 
Segunda Parte: 
 
     G              D/F# 
Por gerações Ele é 
   Em7 
O tempo está em tuas mãos 
    Em7/D     C9 
O começo e o fim 
             C/D 
O começo e o fim 
 
  G                  D/F# 
Três se formam em um 
 Em7 
Filho, Espírito e Pai 
             C9 
Cordeiro e leão 
             C/D D 
Cordeiro e leão 
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Refrão: 
 
       G 
Quão grande é o meu Deus 
      D/F#  Em7 
Cantarei  quão grande é o meu Deus 
         Em/D   C9 
E todos hão de ver 
       C/D           G   C/D 
Quão grande é o meu Deus 
 
Terceira Parte: 
 
       G                D/F# 
Sobre todo nome é o seu 
       Em7             Em/D 
Tu és digno do louvor 
       C9          C/D           G 
Eu cantarei quão grande é o meu Deus 
         Db/Eb 
É o meu Deus 
 
Refrão: 
 
       Ab 
Quão grande é o meu Deus 
      Eb/G  Fm 
Cantarei  quão grande é o meu Deus 
                Db 
E todos hão de ver 
       Db/Eb         Ab 
Quão grande é o meu Deus 
 
       Ab 
Quão grande é o meu Deus 
      Eb/G  Fm 
Cantarei  quão grande é o meu Deus 
                Db 
E todos hão de ver 
       Db/Eb         Ab  Db/Eb 
Quão grande é o meu Deus 
 
 

       
 
 Ab 
Quão grande é o meu Deus 
      Eb/G  Fm 
Cantarei  quão grande é o meu Deus 
                Db 
E todos hão de ver 
       Db/Eb         Ab  Db/Eb 
Quão grande é o meu Deus 
 
       Ab 
Quão grande é o meu Deus 
      Eb/G  Fm 
Cantarei  quão grande é o meu Deus 
                Db 
E todos hão de ver 
       Db/Eb         Ab 
Quão grande é o meu Deus 


