
 

                

REFLEXÕES PARA PEQUENOS GRUPOS 

 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhe no seu Pequeno Grupo: Tenho seguido algum 

caminho mais fácil, para alcançar os objetivos que pretendo? 

CÂNTICOS: “Confiarei” 

TEMA: Série SERENIDADE: “Como endireitar os meus caminhos tortos”. 

Texto Bíblico: Provérbios 3:5-6 

 5  
Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio 

entendimento; 

 6  
 Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas 

veredas. 

 

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, 

Aceitando este mundo cheio de pecados como ele é,  

  Assim como fez Jesus, e não como gostaria que ele fosse;  

  Confiando que o Senhor endireitará todas coisas, se eu me entregar à Sua vontade.” 
 

O que precisa ser endireitado na minha vida? O que é um caminho torto? É aquele que nos 

comprometemos por ser o mais fácil e não por ser o melhor. O que fazer para que meus caminhos 

tortos sejam endireitados? Deus nos chamou para fazer o que é certo e não o que é fácil. 

Destacamos quatro ações/atitudes para que nossa vida seja endireitada: 

1. CONFIAR em Deus. 

A falta de confiança em Deus é que nos leva a andar por “caminhos tortos”. 

- Existe alguma coisa que esteja me levando a confiar mais em mim, nas minhas soluções, do 

que em Deus? 

- Há alguma promessa embutida em alguns pecados que estão me atraindo mais do que 

confiar em Deus? 

- Porque devo confiar em Deus? 

- Acredito que Deus pode satisfazer os meus anseios mais profundos? 

- Eu confio plenamente que Deus é bom? Por que? 

 



 

                

2. NÃO NOS APOIANDO EM NOSSO ENTENDIMENTO 

Devo pesquisar, pensar, planejar, mas não devo me sustentar apenas no que encontrei, devo 

aprender a depender de Deus pelo exercício da fé. Não devo me sustentar apenas nos meus 

recursos, meus talentos ou habilidades, no meu carisma ou na minha inteligência; pois o meu 

orgulho poderá ofuscar o que Deus pode fazer comigo. A Bíblia fala para não nos apoiarmos 

no nosso entendimento. 

- O que estou fazendo que demonstra que estou agindo por conta própria? 

- Como posso usar os recursos que tenho, mas depender de Deus? 

 

3. RECONHECER O SENHOR EM TODOS OS NOSSOS CAMINHOS 

- O que eu estou precisando restaurar na minha vida? 

- O que preciso fazer para que Deus seja reconhecido na minha vida, “em todos os meus 

caminhos”? 

A minha fala e a forma como eu me relaciono com as pessoas, permitem que Deus seja 

reconhecido em mim? 

 

4. ENDIREITAR 

- Você reconhece algum “caminho torto” na sua vida, que precise ser endireitado? 

- Você está procurando algum “caminho mais fácil” para resolver sua vida? 

- O que você está fazendo para demonstrar que você confia que Deus pode endireitar sua 

vida? 

- O que já pode ser visto na sua vida que leva as pessoas com quem você convive a 

“reconhecerem o Senhor em todos os Seus caminhos”? 

NOSSA VIDA PODE SER DIFERENTE A PARTIR DA NOSSA FORMA DE VIVER CONFIANDO EM DEUS 

PLENAMENTE. 

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

 “Confiando que o Senhor endireitará todas coisas se eu me entregar à Sua vontade”. 

 

REFLITA COM SEU PEQUENO GRUPO:  

 Como podemos nos apoiar uns aos outros, para endireitarmos os nossos caminhos 

tortos? 

 O que me motiva a fugir dos caminhos tortos? 

 Qual foi o “caminho torto” que endireitei na minha vida? 

 Como eu faço para não me enveredar por caminhos tortos? 

MOMENTO DE ORAÇÃO 

 Ore pelo entendimento prático desta reflexão. 
 Ore pedindo a capacidade para confiar em Deus. 

 Ore pedindo a Deus para aprender a não se apoiar no seu próprio entendimento. 

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

 



 

                

CÂNTICO 

Confiarei 
Comunidade Evangélica 
Internacional da Zona Sul 
 

Tom: D 

Intro: Bm7 A E4 E F#m7 E D9 Bm7 A E4 E E/D 
D9 

       Bm7           E/G#   A9 A 
Eu não tenho que andar ansioso 
       Bm7           E/G#      A 
Se vou ter o que comer ou vestir 
        D             C#7       F#m 
Se o Senhor veste os lírios do campo 
      D9                  E4 E 
O que mais não fará por mim 
       Bm7           E/G#      A 
Eu não tenho que andar preocupado 
          D9       C#7     F#m 
Com os cuidados e males do amanhã 
           D       A/C#    Bm7   E 
Pois até aqui o Senhor me sustentou 
 
D/F#        A              E 
     Confiarei em ti,  Senhor 
           D            C#7 
Minha esperança está em Ti 
C#/F   F#m7   B/D#    E       D/F# 
Não há maior prazer do que saber 
   E/G#   A      D/F#      E 
Que meu Deus cuida de mim 
 
Volta ao inicio 
Refrão 2x 
 
D/F# G       D              Bm7           E 
           Meu futuro está seguro em Tuas mãos 
G          Bm7             E4 E 
   Não importa as circunstâncias 
D/F# G       D          Bm7 
       Permanecerei firmado nas promessas 
           E  Bm7 D     E 
Que o Senhor me   fez 
 
 
D/F#        A              E 
     Confiarei em ti,  Senhor 
           D            C#7 
Minha esperança está em Ti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C#/F   F#m7   B/D#    E       D/F# 
Não há maior prazer do que saber 
   E/G#   A      D/F#      E 
Que meu Deus cuida de mim 
 
   A/C# D     E 
Confiarei em Ti! 

 

https://www.cifraclub.com.br/comunidade-da-zona-sul/
https://www.cifraclub.com.br/comunidade-da-zona-sul/
https://www.cifraclub.com.br/comunidade-da-zona-sul/confiarei/

