
 

                

REFLEXÕES PARA PEQUENOS GRUPOS 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhe no seu Pequeno Grupo: Faço parte de algum time? 

Descreva sua experiência. 

CÂNTICO: “OLHADO PARA CRISTO” 460 HCC 

TEMA: “UM TIME CAMPEÃO” 

Texto Bíblico: Romanos 16:27 

“ao Deus único e sábio seja dada glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos 

dos séculos. Amém!” 

Neste capítulo 16 da carta do Apóstolo Paulo aos Romanos, ele destaca nominalmente muitas 

pessoas que o ajudaram no ministério. São ao todo 26 nomes em destaque, a quem ele destaca 

apreciação pessoal elogios. Eles formam o Time Campeão do Apóstolo Paulo. 

Um time é formado por várias pessoas que possuem o mesmo propósito e para realiza-lo utilizam 

suas diferentes habilidades harmônica e coordenadamente. Em um time todos seguem uma mesma 

visão e cada um desempenha o seu papel em sintonia. Em um time temos diferentes papéis, funções 

e responsabilidades. Mas seguimos sempre juntos para o mesmo alvo. 

1. UM TIME QUE É CAMPEÃO, É UM TIME. 

Em um time nós precisamos uns dos outros e precisamos de Deus. Assim viabilizamos nossos pontos 

fortes e nos ajudamos nas nossas fraquezas.  

O Apóstolo Paulo precisou de um time no desempenho do seu ministério e inúmeras pessoas 

somaram com ele nesta missão. Ele reuniu pessoas ao seu redor eles formaram muito mais do que 

apenas um grupo. Eles compreenderam a missão e contribuíam intensamente para que ela 

acontecesse. O seu Pequeno Grupo é um time? 

2. UM TIMECAMPEÃO, POSSUI MUITOS HOMENS E MULHERES INCANSÁVEIS, QUE 

TRABALHAM NOS BASTIDORES E SEUS NOMES FICAM NO ANONIMATO. 

Na igreja e no Reino de Deus é assim e isto nos leva a reconhecer e agradecer a existência de servos 

dedicados que ocupam posições relevantes, mas nem sempre são vistos. Somos todos gratos por 

isto.  

Somos igreja coletivamente, somos parte de um corpo que tem vida. Estamos ligados uns aos outros 

quando reunidos como igreja. Não somos corpo sozinhos, caminhando isoladamente. Queremos ser 

uma Comunidade acolhedora e generosa que caminha na mesma direção, com um mesmo alvo, com 

uma mesma missão.  

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:  

▪ Vivendo na comunidade PIB Penha, me sinto parte de um time? Porque? 

▪ Me sinto distante dos que fazem algumas coisas na igreja, porque? 

▪ Porque eu me sinto totalmente integrado a este time de servos? 

▪ Todos somos ministros, pois em I Pedro 2:5 “vocês também estão sendo utilizados 

como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio 

santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus 

Cristo.” ´´E assim que você se sente? 

▪ Se você não se sente como ministro, o que está faltando? 

 

MOMENTO DE ORAÇÃO 

▪ Ore pelo entendimento prático desta reflexão. 
▪ Ore pedindo a Deus para que sejamos capacitados e equipados para ser um time 

vencedor

CÂNTICO

Olhando Para Cristo 
HCC 
Tom: G   

G   C     G                  C        G 
Ruge forte, contundente, a guerra do pecado, 
 C              G             A7           D 
Mas os seus clangores vis não podem me afligir. 
G        C   G                     C        G 
Sei em quem confio, pois na Rocha estou 
firmado, 
C            G      D   D/A  G  (C D) 
E celestes bênçãos irei fruir. 
 
  G                    G7                D7 
Olhando para Cristo, grande autor da salvação, 
  D7           G       A7          D7 
Prossigo, pois avisto soberano galardão. 
           G            G7       C              G 
De Deus ministro, me revisto do poder do meu 
Senhor 
 C       G          D  D/A G   (C D) 
Para servi-lo com todo ardor. 
   
 
 
 

 
 
G   C     G                  C           G 
Vejo ao longe campos vastos, prontos pra 
colheita: 
 C              G             A7           D 
Multidões, sem luz, sem Deus, aguardam 
salvação! 
G        C   G                     C        G 
Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita, 
C              G       D   D/A  G  (C D) 
Para os teus obreiros concede unção. 
 
  G   C     G                  C        G 
Desprezando deste mundo as sendas ardilosas, 
 C            G              A7           D 
Volto o meu olhar pra a cruz de quem me 
resgatou; 
G      C   G                     C        G 
Dele tenho na alma, então, as bênçãos mui 
gloriosas, 
C               G      D   D/A  G  (C D) 
E, feliz, com Cristo, cantando vou! 
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