
 

                

REFLEXÃO PARA PEQUENO GRUPO 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhe no seu Pequeno Grupo: Já fiz alguma peregrinação 

na minha vida?  

CÂNTICO: “CÉU LINDO CÉU”  

TEMA: “PEREGRINOS” 

TEXTO BÍBLICO: Salmos 119:19 “Sou peregrino na terra...” 

Peregrino quer dizer: aquele que anda em peregrinação, andarilho, o que segue pela estrada. 

O salmista destaca nossa condição aqui na terra, como peregrinos, pois seguimos na nossa 

caminhada para a cidade celestial. Estamos livres da morte e da destruição, mas ainda não chegamos 

na cidade celestial. Nossa salvação é um fato consumado, é um também um processo e uma 

promessa. Como peregrinos detentores da salvação, podemos observar os seguintes aspectos: 

1. Quanto a justificação, já somos salvos. 

Em Romanos 3:23 temos que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Este é o estado 

do homem antes da salvação. Mas em Romanos 6:23 o dom gratuito de Deus é a vida eterna 

em Cristo Jesus. Ele nos concede a salvação e esta é um fato já consumado. Salvação não se 

perde pois não foi conquistada. Se estamos em Cristo nenhuma condenação há. Romanos 

8:1. A nossa salvação está consumada pelo que Jesus realizou na cruz do Calvário. 

 

2. Quanto a santificação, estamos sendo salvos 

Estamos sendo transformados pelo Espírito Santo dia a dia. Desenvolvemos nossa caminhada 

de santificação sendo trabalhados no nosso caráter, até que estejamos cada vez mais 

parecidos com o caráter de Cristo. No seu grande cuidado e presciência com o homem, Deus 

nos predestinou para ser conforme a imagem de Jesus. 1 Pedro 1:1-2.  

Mesmo em toda a sua soberania, Deus não decide por nós. Ele até deseja que todos sejamos 

salvos. 2 Timóteo 2:3-4, mas Ele respeita o livre arbítrio com o qual nos criou Apocalipse 3:20. 

Ele respeita a nossa escolha Mateus 23:37.  

Contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se 

tornarem filhos de Deus. João 1:12. 

Iniciamos o processo de santificação que é esta grande transformação que experimentamos 

enquanto aqui vivermos.  

Lembre-se o Diabo tenta estragar o nosso processo de santificação, mas somos amparados 

pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo precisa de espaço para produzir 

santificação em cada um de nós. A prova de que uma pessoa foi transformada, são os frutos 

que produz! 

 

3. Quanto a glorificação, um dia seremos transformados. 

Ao nos encontrarmos com o Senhor seremos glorificados. 2 Tessalonicenses 1:12. 



 

                

REFLITA COM SEU PEQUENO GRUPO:  

▪ O que entendo por ser salvo? Fui salvo de que? 

▪ O que significa para mim ser declarado justo? 

▪ Mesmo salvo continuo em luta contra o pecado. Como estou experimentando esta 

caminhada? 

▪ Quando estará completo o meu processo de santificação? 

▪ Qual a minha parte ou o que devo fazer no meu processo de santificação? 

▪ O que mais me atrapalha no meu processo de santificação? 

▪ Em que áreas da minha vida eu preciso trabalhar hoje, para construir o caráter de 

Cristo em mim? 

MOMENTO DE ORAÇÃO 

▪ Orem pelo entendimento prático desta lição. 

▪ Orem pedindo a Deus sabedoria para viver como um peregrino rumo a cidade 

celestial. para a cidade celestial 

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. 

CÂNTICO

Céu, Lindo Céu 
 

Tom: Ab 

Intro: G  Bb  Am  C 
 
 
      Em      D       C 
Este mundo jamais poderá me afastar 
      Em                        D 
Dos tesouros celestiais que eu vou receber 
     Em         D             C 
Minha firme esperança esta no meu novo lar 
       Em                       D 
Sou herdeiro com Cristo, vou com ele morar 
 
G               Cm        G   D/F# 
Céu Lindo céu, céu lindo céu 
      Em                     D 
Há mansões celestiais todas feitas por Deus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 G             Cm   G 
Céu Lindo céu, céu, lindo céu 
D/F#       Em 
Eu vou pro céu, lindo céu, 
                     D              C 
Com Cristo eu vou morar num lindo céu 
 
     Em        D        C 
Ao passar pelo rio nada mais temerei, 
     Em                     D 
Nem pecado nem tristeza eu ali sofrerei, 
       Em           D                 C 
Ó Que glória tão sublime, quando eu subir para 
os céus 

https://www.cifraclub.com.br/fernandinho/ceu-lindo-ceu/


 

                

     Em                 D 
Cantarei a linda história do Cordeiro 
G              Cm        G   D/F# 
Céu Lindo céu, céu lindo céu 
      Em                     D 
Há mansões celestiais todas feitas por Deus 
 G             Cm   G 
Céu Lindo céu, céu, lindo céu 
D/F#       Em 
Eu vou pro céu, lindo céu, 
                     D 
Com Cristo eu vou morar num lindo céu 
 
Solo: Bb  Db  Cm  Eb 
        Bb  Db  Cm  D 
 
 
G              Cm        G   D/F# 
Céu Lindo céu, céu lindo céu 
      Em                     D 
Há mansões celestiais todas feitas por Deus 
 F            D#           G 
Céu Lindo céu, céu, lindo céu 
D/F#       Em 
Eu vou pro céu, lindo céu, 
                     D            Em 
Com Cristo eu vou morar num lindo céu 
 
 
        D/F#           G 
Eu vou morar no lindo céu 
        D/F# 
Eu vou morar no lindo céu 

 


