
 

                

REFLEXÕES PARA PEQUENOS GRUPOS 

 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhe no seu Pequeno Grupo: Que virtude possuo e as 

pessoas percebem, pois ela é evidente no meu caráter? 

CÂNTICOS: “Digno é o Senhor” 

TEMA: Série SERENIDADE: “Jesus e o nosso mundo cheio de pecados” 

Texto Bíblico: Isaías 53:3-5 
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Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e 

experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o 

rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. 
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Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as 

nossas doenças; contudo nós o consideramos castigado por Deus, por Deus 

atingido e afligido. 
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Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por 

causa de nossas iniqüidades; o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e 

pelas suas feridas fomos curados. 

 

Trecho da Oração da Serenidade 

“Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, 

A coragem para mudar o que me for possível  

e a sabedoria para discernir entre as duas. 

Vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez. 

Recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, 

Assim como fez Jesus,” 
 

O mundo jaz no maligno. I João 3:19 

Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do Maligno. 

De que forma este mundo tem se apresentado para você? Com qual faceta deste mundo você tem 

se deparado? 

O Novo Testamento destaca três visões de MUNDO: 

Físico – aquilo que é criado. Humano – As pessoas.  Sistema – João se refere aos seus valores e os 

falsos deuses que influenciam a natureza humana. 

A Bíblia fala sobre a forma como funciona este Sistema: O grande chefe é Satanás. Ele tem uma 

organização de espíritos maus que trabalham de acordo com seus propósitos. 

Paulo destaca em Efésios 6:12 



 

                

pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e 

autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças 

espirituais do mal nas regiões celestiais.  

Foi para viver neste mundo que Jesus se esvaziou de se mesmo. Foi como Jesus ter “vestido nossa 

pele.” Assim Jesus lidou com o que há de pior na raça humana. Jesus viveu em três anos um período 

cheio de graça, autoridade e poder, ensinando sobre o novo Reino. Porém uma semana após sua 

entrada triunfal em Jerusalém ele estava diante de Pilatos. Os homens rejeitaram Jesus, pois o mais 

terrível mal é que o homem ama mais as trevas do que a luz. João 3:19 

Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e 

não a luz, porque as suas obras eram más. 

Decorrente disto temos em João 3:20 

Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas 

obras sejam manifestas. 

O homem evita a luz porque a luz evidencia as lutas com o pecado. Quais são as nossas formas de 

expressão do pecado mais evidentes? O que eu tenho enfrentado dentro de mim mesmo? 

Mas devemos lembrar que Jesus veio ao mundo, tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas 

dores. Pelas suas pisaduras ou feridas nós somos sarados. Jesus se feriu neste mundo diabólico e nos 

trouxe a possibilidade de restauração. Jesus não nos deixou perdidos. Jesus assumiu o problema 

como sendo seu para que fossemos curados, e para que sejamos também instrumentos de cura. 

Deus enviou Jesus para colocar o “mundo nos eixos”. Jesus foi alvo da maldade do mundo, mas Ele 

não aceitou de forma passiva. Jesus aceitou este mundo cheio de pecados como ele é, para 

transformar as pessoas como Ele queria que fossemos. 

Assim esta luz começa a irradiar e passamos a ser influência no mundo (pessoas), pois como cristãos 

somos chamados para levar a luz através das nossas mais diversas atividades, com o que sou de fato. 

NOSSA VIDA PODE SER DIFERENTE A PARTIR DA LUZ QUE É JESUS E QUE IRRADIA EM MIM! 

Podemos então entender que é possível viver o que diz esta frase: 

 Assim como fez Jesus” 

 

REFLITA COM SEU PEQUENO GRUPO:  

▪ Posso brilhar como Jesus, onde quer que eu esteja? 

▪ Assim como fez Jesus é um fato possível para mim: no trabalho, na família, no 

casamento, na vizinhança, entre os amigos? 

▪ O que representa para você saber que: pelas feridas de Jesus nós somos curados ou 

sarados? 

▪ Como eu faço para identificar na minha vida o que precisa ser curado? 

▪ Tenho aprendido a viver na luz ou estou escondendo algo de mim mesmo, em meio 

as trevas que me cercam? 



 

                

MOMENTO DE ORAÇÃO 

▪ Ore pelo entendimento prático desta reflexão. 
▪ Ore pedindo a capacidade para aprender a ser luz como Jesus. 

▪ Ore pedindo a Deus para aprender caminhar na luz, mesmo neste mundo mal. 

▪ Ore para que esta lição se torne uma realidade em sua vida. 

CÂNTICO 

Digno É o Senhor 

Aline Barros 
 

Tom: G 

[Intro]  Am  G/B  C  Am  G/B  D 
 
              C       G/B 
Graças eu te dou Pai 
            C   D  G 
Pelo preço que pagou 
            D/E Em 
Sacrifício de amor 
     D6     C     Am   G/B   D4 
Que me comprou ungido do Senhor 
 
             C        G/B 
Pelos cravos em tuas mãos 
              C  D         G 
Graças eu te dou ó meu Senhor 
 
                  D/E  Em 
Lavou minha mente e coração 
    D      C          Am       G/B  D4 
Me deu perdão, restaurou-me a comunhão 
 
 G         D/F#    Am       G/B    C 
Digno é o Senhor, sobre o trono está 
 D   D/C    G/B  C      Am     G     D 
Soberano, Cria--dor, vou sempre te adorar 
  G           D/F#      Am    G/B    C 
Elevo minhas mãos, ao Cristo que venceu 
    D        D/C     G/B     C    D4 
Cordeiro de Deus morreu por mim 
           Am     G/B     C 
Mas ressuscitou 
           
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Am     G/B    D 
Digno é o Senhor 
 
             C       G/B 
Pelos cravos em suas mãos 
              C  D        G 
Graças eu te dou ó meu Senhor 
                    D/E Em 
Lavou minha mente e coração 
    D     C          Am        G/B  D4 
Me deu perdão, restaurou-me a comunhão 
 
 G         D/F#    Am       G/B    C 
Digno é o Senhor, sobre o trono está 
 D   D/C    G/B  C      Am     G     D 
Soberano, Cria--dor, vou sempre te adorar 
  G           D/F#      Am    G/B    C 
Elevo minhas mãos, ao Cristo que venceu 
    D        D/C     G/B     C    D4 
Cordeiro de Deus morreu por mim 
           Am     G/B     C 
Mas ressuscitou 
           Am     G/B    D 
Digno é o Senhor 
 
  G           D/F#      Am    G/B    C 
Elevo minhas mãos, ao Cristo que venceu 
    D        D/C     G/B     C    D4 
Cordeiro de Deus morreu por mim 
           Am     G/B     C 
Mas ressuscitou 
           Am     G/B    D 
Digno é o Senhor 
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