
 

  

  

REFLEXÕES PARA PEQUENOS GRUPOS 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhem individualmente no seu Pequeno 

Grupo: Estou vendo ao meu redor algum engano religioso? 

CÂNTICO: “SONDA-ME, USA-ME” 

REFLEXÃO: O ENGANO DA RELIGIOSIDADE 

Atos 19: 1-20 

 1  
Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou 

a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos 

 2  
e lhes perguntou: “Vocês receberam o Espírito Santo quando creram?” Eles 

responderam: “Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo”.  

 3  
“Então, que batismo vocês receberam?”, perguntou Paulo. “O batismo de João”, 

responderam eles. 

 4  
Disse Paulo: “O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao 

povo que cresse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus”. 

 5  Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. 

 6  
Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram 

a falar em línguas e a profetizar.  

 7  Eram ao todo uns doze homens. 

 8  
Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante três meses, 

argumentando convincentemente acerca do Reino de Deus. 

 9  

Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar 

mal do Caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles. Tomando 

consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. 

 10  
Isso continuou por dois anos, de forma que todos os judeus e os gregos que 

viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. 

 11  Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, 

 12  

de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados 

sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos 

saíam deles. 

 13  

Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o 

nome do Senhor Jesus sobre os endemoninhados, dizendo: “Em nome de Jesus, 

a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam!” 

 14  
Os que estavam fazendo isso eram os sete filhos de Ceva, um dos chefes dos 

sacerdotes dos judeus. 

 15  
Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: “Jesus, eu conheço, Paulo, eu sei 

quem é; mas vocês, quem são?” 

 16  
Então o endemoninhado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com 

tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. 

 17  Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em 



 

  

  

Éfeso, todos eles foram tomados de temor; e o nome do Senhor Jesus era 

engrandecido. 

 18  
Muitos dos que creram vinham, e confessavam e declaravam abertamente suas 

más obras. 

 19  

Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os 

queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a cinquenta mil 

dracmas. 

 20  Dessa maneira a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. 

 

Neste texto Lucas descreve esta marcante experiência do Apóstolo Paulo ali em 

Éfeso, quando inicialmente ocorre uma manifestação do Espírito Santo entre 

pessoas fora do ambiente de “Jerusalém, de toda Judéia e Samaria”. Conforme Atoa 

1:8. 

Começam a surgir marcas vivas deste avivamento onde a palavra de Deus era 

pregada. A mensagem causava impacto na vida das pessoas e ali Paulo ministrou 

ao povo de Éfeso, inicialmente na sinagoga e depois na escola de Tirano. Ele fez 

isso por dois anos, e os resultados eram visíveis. Paulo pregava e também operava 

milagres espetaculares, através do Espírito Santo. 

Muitos que viam isto acontecer, neste caso os filhos de Ceva, tentavam também 

realizar milagres em “nome de Jesus a quem Paulo prega”. Vendiam uma falsa 

religião que foi desmascarada pelo próprio inimigo, quando um homem 

endemoniado os denunciou. “Jesus, eu conheço, Paulo, eu sei quem é; mas vocês, 

quem são?” (v.15) 

Uma falsa religião era a evidência ali contatada. 

Isto hoje nos cerca, está perto de nós, e às vezes em alguns de nós, que 

“acostumados com o ambiente do evangelho”, não firmaram um real compromisso 

com Jesus. 

Como você está exercitando a fé que tem? 

Como está a sua vida com Deus, e que manifestações claras você tem de que está 

vivendo sob a condução do Espírito Santo de Deus? 

Você acha que está correndo o risco de estar vivendo uma religião de engano, 

porque se acostumou com algumas práticas e liturgias em uma igreja? 

O que você tem feito para desenvolver na sua vida o avivamento que Deus espera 

de cada um de nós experimente? 



 

  

  

Como está o meu coração (a integralidade do meu ser) quanto ao meu compromisso 

com Jesus? 

Que nós não estejamos deixando ser enganados pelas falsas manifestações de 

“poder”, que nos cercam, mas que vejamos claramente a ação do Espírito Santo de 

Deus, presente em nossa vida.  

MINHA ORAÇÃO:  

“SONDA-ME, Ó DEUS, E CONHECE O MEU CORAÇÃO; PROVA-ME, E 

CONHECE AS MINHAS INQUIETAÇÕES. 

 VÊ SE EM MINHA CONDUTA ALGO TE OFENTE, E DIRIGE-ME PELO CAMINHO 

ETERNO.” 

MOMENTO DE ORAÇÃO: 
 

Iniciamos a Campanha: 30 Dias de Oração. Vamos orar no Pequeno Grupo: 
 
- Ore pelos pedidos que estão no livreto da Campanha 30 Dias de Oração na 
programação desta semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

  

  

Sonda-me, Usa-me 

Aline Barros 

Tom: C 

Intro: C  G/B  F  G  Em7  Am  Am7/G  F  G/B  C 

 C9           G/B   Am        Am7/G 
Sonda-me, Senhor e me conhece 
  F          C/E     Dm  G/B 
Quebranta o meu coração 
      C9          G/B      Am7 
Transforma-me conforme a Tua Palavra 
  F           G/F 
E enche-me, até que em mim 
   Em7        Am  Am7/G    F 
Se ache só a Ti,        então 
G          F/A  G4 
Usa-me Senhor,  Usa-me 
 
(refrão) 
           C                G/B 
Como um farol que brilha à noite 
      Am            Am7/G 
Como ponte sobre as águas 
        F         C/G 
Como abrigo no deserto 
       F/A        G/B 
Como Flecha que acerta o alvo 
    C          G/B       Am             Am7/G 
Eu Quero ser usado da maneira que te agrade 
             F              C/E 
Em qualquer hora e em qualquer lugar 
       F          G         Am9      F      G 
Eis aqui a minha vida, usa-me Senhor Usa-me 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
(volta ao início, sem fazer a intro) 
 
   C9            Am             F 
  Sonda-me, quebranta-me, transforma-me       
(4x) 
  Dm7        F    G 
  Enche-me e usa-me 
 
       F/A  G/B 
Senhor 
 
Refrão: 
            C                G/B 
 
 
Como um farol que brilha à noite 
      Am            Am7/G 
Como ponte sobre as águas 
        F         C/G 
Como abrigo no deserto 
       F/A        G/B 
Como Flecha que acerta o alvo 
    C          G/B       Am             Am7/G 
Eu Quero ser usado da maneira que te agrade 
             F              C/E 
Em qualquer hora e em qualquer lugar 
       F          G         Am9      F      G 
Eis aqui a minha vida, usa-me Senhor Usa-me 
 
 
   C9            Am             F 
  Sonda-me, quebranta-me, transforma-me       
(2x) 
  Dm7        F    G 
  Enche-me e usa-me 
 
    Am9  Am7/G   F    G4  G 
Senhor         e usa-me Senhor 
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