
 

                

REFLEXÕES PARA PEQUENOS GRUPOS 

 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhe no seu Pequeno Grupo: Como estou lidando com 

uma situação dolorosa e irreversível que tem afetado minha vida? Indique qual a situação. 

CÂNTICOS: “É Tua Graça” 

TEMA: Série SERENIDADE: Aceitar aquilo que não posso mudar 

Texto Bíblico: II Coríntios 12:7-10 

7  

Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, 

foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me 

atormentar. 

 8  Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. 

 9  

Mas ele me disse: “Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se 

aperfeiçoa na fraqueza”. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente 

em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. 

 10  

Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas 

necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois, quando sou fraco é que 

sou forte. 

 

Trecho da Oração da Serenidade 

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

Serenidade é a paz do lado de dentro, e não paz do lado de fora. Independente das perturbações 

do lado de fora. Ela é o resultado da certeza de que Deus está no controle de nossas vidas e mais 

além, o Senhor está em nós desenvolvendo a paz que excede todo entendimento. 

Esta paz é um Fruto do Espírito Santo de Deus, que habita em nós. 

Começamos com uma pergunta: Quais são as realidades inalteráveis de nossa vida, diante das quais 

preciso de serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar? Meu passado, minha família, 

oportunidades passadas, traumas, tragédias que me assolaram, consequências das minhas boas 

e/ou más decisões, doenças, acidentes, desemprego, não ter sido aprovado no vestibular, não ter 

sido selecionado na entrevista de emprego, término de um relacionamento, impossibilidade de 

gravidez, perda de um ente querido, entre outras. 

No texto em referência o Apóstolo Paulo clama três vezes pedindo a Deus que remova o que ele 

chama de “espinho na carne”, objeto de uma grande dor na sua vida, mas Deus não removeu e 

disse: “Minha graça é suficiente a você.” Sendo assim, Paulo entendeu e descobriu como lidar com 

aquilo que não podia mudar. Ele aprendeu a lidar com isto. Ele diz: 

- “... eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas.” 

- “... regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias” 



 

                

- “Pois quando sou fraco, é que sou forte.” 

A SERENIDADE é uma das evidências de maturidade espiritual. Que esta experiência possa crescer 

nas nossas vidas. 

REFLITA COM SEU PEQUENO GRUPO:  

▪ Que situação difícil, dolorosa, incômoda e irreversível, eu tenho na minha vida, e 

não posso mudar, preciso conviver com ela? 

▪ Que demandas na minha vida são oportunidades de buscar Serenidade? 

▪ Como tenho lidado com os “espinhos na carne”, ou os aspectos irreversíveis que 

sinalizam limitações ou fraquezas em minha vida? 

▪ O que eu entendo pela resposta de Deus a Paulo: “Minha graça á suficiente a 

você.”? 

▪ Como, de forma prática, eu posso responder às minhas aflições como Paulo 

respondeu: “Me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas.” 

▪ De uma maneira bem prática, como e quando posso dizer com atitudes reais: “Pois, 

quando sou fraco, é que sou forte.”? 

▪ O que eu estou fazendo para aprender e desenvolver Serenidade na minha vida? 

 

MOMENTO DE ORAÇÃO 

▪ Ore pelo entendimento prático desta reflexão. 
▪ Ore pelos enfermos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                

CÂNTICO 

É Tua Graça 
Vencedores Por Cristo 
 

Tom: D 

Introdução: D A Bm7 Bm7/A 
            G A4 A D (G/B A) 
 
      D           A 
É Tua graça que liberta, 
      Bm7          Bm7/A 
É Tua graça que me cura, 
      G            D/F#        Em7   A4  A 
É Tua graça que sustenta minha vida! 
        D             A 
Por Teu sangue tenho acesso, 
      Bm7        Bm7 
A Tua graça preciosa! 
   G         A4  A   D    (G/B  A/C#) 
Te louvo, Te amo,   Jesus! 
 
      D           A 
É Tua graça que liberta, 
      Bm7          Bm7/A 
É Tua graça que me cura, 
      G            D/F#        Em7   A4  A 
É Tua graça que sustenta minha vida! 
        D             A/C# 
Por Teu sangue tenho acesso, 
      Bm7        Bm7 
A Tua graça preciosa! 
   G         A4  A   D   D/C 
Te louvo, te amo,   Jesus! 
 
    Bb        F/C   C      D9 D 
Tua graça é melhor   que a vi-da! 
    Bb        F/C C    D9 D  D9 D 
Tua graça é o que   me basta! 
   Bb   F/C   C D9 D 
Favor ime|----reci-do, 
   Bb      C       A4  A 
Do céu, do céu pra mim! 
 
 
    

 
 
 
 
 
   D           A 
É Tua graça que liberta, 
      Bm7          Bm7/A 
É Tua graça que me cura, 
      G            D/F#        Em7   A4  A 
É Tua graça que sustenta minha vida! 
        D             A 
Por Teu sangue tenho acesso, 
      Bm7        Bm7 
A Tua graça preciosa! 
   G         A4  A   D   D/C 
Te louvo, te amo,   Jesus! 
 
    Bb        F/C   C      D9 D 
Tua graça é melhor   que a vi-da! 
    Bb        F/C C    D9 D  D9 D 
Tua graça é o que   me basta! 
   Bb   F/C   C D9 D 
Favor ime|----reci-do, 
   Bb      C       A4  A 
Do céu, do céu pra mim! 
 
      E           B/D# 
É Tua graça que liberta! 
      C#m7         C#m7/B 
É Tua graça que me cura! 
      A            E/G#        B4  B 
É Tua graça que sustenta minha vida! 
        E             B/D# 
Por Teu sangue tenho acesso, 
      C#m7       C#m7/B 
A Tua graça preciosa! 
   A         B4  B   E   C#m7 
Te louvo, te amo,   Jesus 
   A         B4  B   A 
Te louvo, te amo,   Jesus 
 
Fim:  A  F#m7  E 

https://www.cifraclub.com.br/vencedores-por-cristo/
https://www.cifraclub.com.br/vencedores-por-cristo/e-tua-graca/

