
REFLEXÕES PARA PEQUENOS GRUPOS 

 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhem individualmente no seu Pequeno Grupo.  

O que me tira o sono? 

CÂNTICO: “Descansarei” 

REFLEXÃO: Sono da Morte 

Atos 20:7. 

7 - No primeiro dia da semana reunimo-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. 

Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até à meia-noite. 

8 - Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. 

9- Um jovem chamado Êutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente 

durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o 

levantaram, estava morto. 

10 - Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: "Não fiquem alarmados! Ele 

está vivo! " 

11 - Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois, continuou a falar até o amanhecer e 

foi embora. 

12 - Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. 

O Apóstolo Paulo se encontrava em Trôade, e pregava naquela noite, pois viajaria no dia 

seguinte. Alongou-se na pregação, já era meia noite e o jovem Êutico que assistia a 

pregação sentado em uma janela do terceiro andar, adormeceu e caiu. Caiu e morreu. 

Paulo interrompeu sua fala, foi até ele, abraçou o corpo sem vida do jovem e disse: “Não 

fiquem alarmados! Ele está vivo!” O impacto deste fato foi tremendo naquela noite, e 

Paulo continuou pregando até o amanhecer! 

Êutico estava sentado na janela adormeceu e caiu! Caiu e morreu! 

As janelas na nossa vida também nos trazem interessantes lições. Por exemplo: 

a) A janela é um lugar de distrações. Quantas vezes saímos do foco das nossas 

atividades, porque nos distraímos com acontecimentos que são vistos nas 

janelas da nossa vida. Saímos do foco e nos distraímos com situações que não 

possuem as vezes importância, desprezamos as prioridades da nossa vida por 

situações momentâneas que nos distraem. 

b) A Janela é um lugar que divide o nosso coração. Quantos fatos irrelevantes 

estão roubando minha atenção? Quantos fatos estão tomando o lugar de 

aspectos importantes no meu dia a dia 

c) A Janela é um lugar de quedas mortais. Estou com janelas abertas para coisas 

que me dominam? Estou com as janelas abertas para coisas que me seduzem? 



Onde está de fato o meu coração? Na janela ou no Senhor? Estou vivendo alguma apatia 

espiritual? Tenho levado a vida somente na janela? Será que eu estou adormecendo nas 

janelas da minha vida? Corro o risco adormecer cair e morrer?  

O sono nas janelas da vida nos aproximam de tentações. Será que estou sendo atraído 

e não me dou conta dos riscos? Será que estou vivendo um sono espiritual? 

Mas, a história de Êutico termina com vida. Ele foi acolhido por Paulo. Isto nos lembra 

que o Senhor nos recebe como estamos. A igreja nos recebe como estamos. A igreja 

somos nós e queremos acolher os que necessitam. 

Paulo ensina em Romanos 13:11 “...Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque 

agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos”. 

 

REFLEXÕES:  

- Estou prestes a cair da janela em um sono de morte? 

- O que tenho feito para não me prender aos “convites” que surgem sutilmente nas 

janelas da minha vida?

Descansarei 
Comunidade Evangélica de 
Maringá 
 

Tom: C 

[Intro] C  G/B  Am  Am/G  F  C/E  Dm  
Gsus  G 
 
  C   G/B Am  Am/G       F   D/F#  G   G/F 
Co__bre-me             com tu___as   mãos 
C/E  G/B  Am  Am/G      Dm   Dm/C      G 
Com po___der    vem me esconder, Senhor 
 
C/E                        F                G          C 
Se o trovão e o mar se erguendo vem 
 C/E                    F              G   E/G#  Am  
Am/G 
Sobre a tempestade eu vo___a_____rei 
                               F            G          C 
Sobre as águas Tu também és Rei 
G/B        Dm7         G                   F 
Descansarei, pois sei que és Deus 
 
         C   G/B    Am  Am/G   F  D/F#      G   
G/F 
Minh’al_ma está              segu____ra  em 
Ti 
C/E   G/B  Am  Am/G    Dm   Dm/C       G 
Sa____bes  bem que em Cristo firme estás 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
C/E                        F                G          C 
Se o trovão e o mar se erguendo vem 
 C/E                    F              G   E/G#  Am  
Am/G 
Sobre a tempestade eu vo___a_____rei 
                               F            G          C 
Sobre as águas Tu também és Rei 
G/B        Dm7         G                   C             
Descansarei, pois sei que és Deus 
 
[Solo] F  Am  C  G  
       F  Am  C  G 
       F  Am  C  G 
       F  Am  C  G 
       F  C  G 
       F  G  Am  G 
 
G/B        Dm7         G                   C 
Descansarei, pois sei que és Deus 
G/B        Dm7         G                   F/A   G/B   
C 
Descansarei, pois sei que és Deus 
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