
 

  

  

REFLEXÕES PARA PEQUENOS GRUPOS 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhem individualmente no seu Pequeno 

Grupo: Será que preciso fazer mudanças na minha vida? 

CÂNTICO: “Deus Cuida de Mim” 

REFLEXÃO: Minha restauração 

Filipenses 3:13-14 
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Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: 

esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão 

adiante, 
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prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em 

Cristo Jesus. 

 

A Bíblia diz: Todos pecaram. Pecar faz parte da natureza humana, pois é uma 

inclinação humana. Ferimos a nós mesmos, e a outras pessoas, mas também 

somos feridos e machucados por outras pessoas. O pecado que habita no meu 

coração sabota os planos de Deus, como também as intenções de Deus para minha 

vida. Por isso precisamos todos de restauração! 

Não é o tempo que cura nossas feridas, é o amor! (Wiliam Shakespeare).  

Não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer 

com o que fizeram com você. (Jean Paul Sartre) 

Interessante como pessoas tão distantes do evangelho, sabem que as dores devem 

ser tratadas! 

De fato é Deus, através de um processo organizado, estruturado e simples, que nos 

restaura em Jesus, através de pessoas. Precisamos uns dos outros também.  

Assim o Celebrando Restauração funciona como uma ferramenta bíblica, útil para 

tratar dores e promover transformação de vidas. 

Razões para buscar o Celebrando Restauração: 

1- Porque o Celebrando Restauração é baseado na Bíblia. 

Enfatiza o compromisso com Jesus, com a Palavra e o Espírito Santo de Deus, que 

age sobre nós. É impossível tratar nossas lutas que afetam nosso espírito sem 

Jesus. 



 

  

  

2- Porque o Celebrando Restauração enfatiza a responsabilidade pessoal 

Me leva a assumir minhas reais atitudes, meus comportamentos, admitindo minhas 

fragilidades, deixando de justificar e colocar culpa nos outros, ou nas situações, 

pelas minhas atitudes inconsequentes, fruto de minhas insanidades. 

O segredo está na consciência de que eu não posso controlar tudo que está 

acontecendo na minha vida. 

3- Porque o Celebrando Restauração destina-se a todos os tipos de 

traumas, feridas, maus hábitos, compulsões e vícios. 

Favorece através da ferramenta da partilha em grupos e apoio, ou pela partilha 

orientada em grupos de aprofundamento da caminhada de restauração, um lugar 

seguro onde posso elaborar minhas dores, celebrar minhas vitórias, um dia de cada 

vez, confiando em Jesus e me apoiando em pessoas que tem as mesmas lutas que 

eu. Começando assim, estamos “saindo da negação”, ou seja encaramos de frente 

as nossas lutas pessoais. 

A caminhada de Restauração no CR (Celebrando Restauração) nos leva 

continuamente a olhar para Jesus, e buscar ser cada vez mais parecido com Ele. 

Temos alguns ELEMENTOS essenciais para aplicarmos na nossa vida e 

superarmos nossas feridas: 

1º “INSATISFAÇÃO SANTA” CONSIGO MESMO.(contradições) 

 Preciso me reconhecer como doente e pecador. Preciso da graça de 

deus para minha vida. 

 Preciso de Deus 

 Preciso de outras pessoas 

 Precisamos uns dos outros em nossa jornada de restauração, até que 

Jesus volte, quando então seremos completamente restaurados. 

2º TERMOS DIREÇÃO CERTA, E OLHOS FIXOS NA META DE CHEGADA 

 Olhamos para trás para compreender com chegamos a ser o que 

somos hoje. 

 Olhamos para trás para identificar padrões familiares, culturais, 

religiosos e fazemos rupturas de aspectos não saudáveis, como 

também para fortalecer os aspectos bons da nossa história. 

Olhar para trás da forma errada, nos paralisa. Forma errada é por exemplo querer 

voltar a fatos passados que nos destroem, sem nem um propósito ou ferramenta 

para trata-lo. Pedro ao descer do barco e começar a andar na direção de Jesus, 



 

  

  

olhou para as ondas, para a tempestade, para o vento e tirando os olhos de Jesus 

começou a afundar e gritou por ajuda. Ele admitiu que precisava de ajuda. “Senhor 

salva-me!” Saiu da negação. Admitiu. 

Olhar para trás da forma errada nos prende ao passado. A mulher de Ló (Gênesis 

19:17-26) ao olhar para trás, desobedecendo a ordem de Deus, virou uma estátua 

de sal. 

O povo de Israel, ao olhar para trás, para o seu tempo de escravidão no Egito, 

murmurou, reclamou com Moisés e com Deus, assim sofreu sérias consequências. 

Ficaram quarenta anos no deserto até que morresse toda uma geração, que não 

entrou na “terra prometida”. 

Se você está afundando grite: “ Senhor Salva-me”! 

MINHA ORAÇÃO:  

“Senhor salva-me das minhas lutas (liste suas lutas) 

“Senhor salva-me dos meus traumas (liste os seus traumas) 

Senhor salva-me dos meus maus hábitos ( liste os seus maus hábitos) 

Senhor salva-me e liberta-me dos meus vícios, vícios ocultos. ( liste os seus vícios) 

Em nome de Jesus, AMÉM! 

 
 
MOMENTO DE ORAÇÃO: 
 

 
- Ore pela sua caminhada de Restauração. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

  

Deus Cuida de Mim 
Kleber Lucas 
Tom: G 

(intro) C#9  D#/C#  Cm7  Fm  Bbm7  C#/D#  

C#/G#  G#9 

 G#9                            D#/G 
Eu preciso aprender um pouco aqui 
        Fm7                    Fm7/D# 
Eu preciso aprender um pouco ali 
        C#                      Bbm 
Eu preciso aprender mais de Deus 
        C#                    D#6  D# 
Porque Ele é quem cuida de mim. 
 
 
         G# 
Se uma porta se fecha  aqui 
            Cm7          C# 
Outras portas se abrem ali 
       G#/C                    Fm 
Eu preciso aprender mais de Deus 
  C#                Bbm7      Fm 
Porque Ele é quem cuida de mim 
  C#   C#/D#    G# 
Deus cuida de mim. 
 
 
      C#/D#    G#      C# 
Deus cuida de mim na sombra das 
        G#/C 
suas asas 
               Fm7     C           Fm 
Deus cuida de mim, eu amo a sua casa 
       C#                G#/C 
E não ando sozinho não estou sozinho, 
    Bbm Bbm/G#                 D# 
Pois sei: Deus cuida de mim. 
      C#/D#   G#       C# 
Deus cuida de mim na sombra das 
        G#/C 
suas asas 
               Fm7     C           Fm 
Deus cuida de mim, eu amo a sua casa 
       C#                G#/C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
E não ando sozinho não estou sozinho, 
     Bbm    C#  D#4/7/9  G# 
Pois sei: Deus cuida de mim. 
 
 
     G#9                  D#/G 
Se na vida não tenho direção 
      Fm7              Fm7/D# 
E preciso tomar uma decisão 
             C#                   Bbm 
Eu sei que existe alguém que me ama 
      C#            D#6  D# 
Ele quer me dar a mão. 
 G# 
Se uma porta se fecha  aqui 
            Cm7          C# 
Outras portas se abrem ali 
       G#/C                    Fm 
Eu preciso aprender mais de Deus 
  C#                Bbm7      Fm 
Porque Ele é quem cuida de mim 
  C#   C#/D#    G# 
Deus cuida de mim. 

https://www.cifraclub.com.br/kleber-lucas/
https://www.cifraclub.com.br/kleber-lucas/deus-cuida-de-mim/

