
 

                

REFLEXÕES PARA PEQUENOS GRUPOS 

 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhe no seu Pequeno Grupo: Quais são os fatos que me 

levam a dizer que minha vida é boa? Quais são os fatos que me leva a dizer que minha vida não é 

boa? 

CÂNTICOS: “ Jesus Cristo mudou meu viver ” 

TEMA: Vida abundante 

Texto Bíblico: João 10:10b 

“...eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância”. 

Como eu vejo a minha vida, ela está sendo como eu gostaria? 

O que me faz sentir prazer de viver? 

Que fatos na minha vida me trazem desânimo? 

Qual a minha razão de viver? 

O que significa para mim a afirmação: O homem sem Jesus, mesmo vivo está morto? 

A vida que Jesus trouxe nem a morte pode deter. João 11:25b “...Aquele que crê em mim ainda que 

esteja morto viverá”. O que significa isto para você? 

Podemos entender que Jesus nos apresenta vida plena ou vida abundante, onde destacamos: 

1. Em Jesus temos certezas quanto ao passado.  

Você crê que Jesus corrige o seu passado perdoando os seus pecados? Como isto acontece? 

 

2. Jesus nos trás confiança quanto ao presente. 

Como eu entendo as promessas deixadas nas escrituras que me mostram que Deus está 

comigo hoje? 

 

3. A mensagem de Jesus nos dá esperança quanto ao futuro. Esperança para os que amam a 

Deus. 

Como eu vivo esta esperança? O que eu espero mesmo? Creio no que Deus preparou para 

mim no futuro?  

Posso descrever como estou vivendo uma vida plena e abundante em Jesus, por ter entregue minha 

vida a Ele? Quais são os aspectos da minha vida que exemplificam esta vida abundante em Jesus? 

Se não estou vivendo vida plena ou abundante em Jesus, que ações devo promover, para vive-la 

intensamente? Estou precisando de ajuda para viver uma vida abundante?  

Para mim vida abundante é: ... 



 

                

REFLITA COM SEU PEQUENO GRUPO:  

▪ Porque para mim, viver uma vida plena ou abundante em Jesus é fácil? 

▪ Porque para mim, viver uma vida plena ou abundante em Jesus é difícil? 

▪ Onde estão os benefícios ao buscar viver uma vida abundante em Jesus? 

▪ O que estou fazendo para viver uma vida abundante em Jesus em minha família? 

▪ Na perspectiva de viver uma vida abundante em Jesus, as pessoas que convivem 

comigo (trabalho, escola, vizinhos, amigos); se inspiram no meu modo de viver? 

MOMENTO DE ORAÇÃO 

▪ Ore pelo entendimento prático desta reflexão. 
▪ Ore pedindo a capacidade para deleitar-se em Deus. 

▪ Ore pedindo a Deus para aprender a viver em contentamento. 

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

CÂNTICO 

Jesus Cristo Mudou Meu Viver 

Aline Barros 
 

Tom: C 

      G                    Bm 
Jesus Cristo mudou meu viver 
        C                 C#° 
Jesus Cristo mudou meu viver 
  G            D/F#      Em7 
É a luz que ilumina meu ser 
      Am7 G/B C C/D       G 
Jesus Cristo mudou   meu  viver 
 
 
   G                      Bm 
Diferente hoje é o meu coração 
C                        C#° 
Diferente hoje é o meu coração 
       G       D/F#      Em7 
Cristo deu-me paz e perdão 
      Am7 G/B  C9  C/D        G   F/G 
Diferente hoje é o meu    coração 
 

 
 
 
 
 
C7+              C#° 
O amor só conhecia em canções 
     G       D/F#        Em7 
Que falavam de    ilusões 
           Am7 
Mas tudo agora é diferente 
         A#° 
Cristo fala à toda gente 
       Am7               C/D 
pois Cristo deu-me seu amor 
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