
 

  

  

REFLEXÕES PARA PEQUENOS GRUPOS 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhem individualmente no seu Pequeno 

Grupo: Viver a igreja de Jesus é importante para mim? Porque? 

CÂNTICO: “Ajuntamento” 

REFLEXÃO: Igreja essencial 

Efésios 5:31-32 

 31  
“Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se 

tornarão uma só carne.”  

 32  Este é um mistério profundo; refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. 

 

Por que tantos jovens estão deixando suas igrejas? Uma pesquisa nos Estados Unidos 

identificou pelo menos dez motivos entre jovens de 18 a 22 anos, estão deixando a 

igreja. São eles: Queriam dar um tempo, membros que pareciam moralistas ou 

hipócritas, mudança por conta da faculdade, o trabalho, a distância, as ocupações, se 

sentiam desconectados, discordâncias políticas e sociais, influência de amigos, alguns 

iam a igreja para agradar os outros. 

Isto indicava que muitos jovens não viam a igreja como essencial. Para muitos a igreja 

havia deixado de ser relevante.  

Em uma pesquisa sobre igrejas, constatou-se que os motivos que levam este 

esvaziamento são: 

1. As pessoas querem igrejas sérias, bíblicas e centradas nas escrituras e muitas 

não são. 

2. Existe em muitas igrejas uma perda da paixão pelo evangelismo. 

3. Fracasso da igreja em ser relevante. 

Uma igreja relevante cresce: Na direção do perdido, do necessitado, para dentro da 

própria igreja, e cresce na direção de Deus. 

Uma igreja relevante cresce no evangelismo relacional, onde as pessoas não perdem a 

oportunidade para verbalizar a fé. 

Uma igreja relevante é formada por pessoas que buscamos pecadores perdidos. 

Uma igreja relevante sabe e vive relacionamentos que oportunizam o evangelizar. 



 

  

  

Uma igreja relevante transmite a mensagem do evangelho para a sua cultura, para a 

sociedade em que ela está inserida. 

Uma igreja relevante responde biblicamente as perguntas que são feitas hoje. 

Uma igreja relevante é formada por pessoas transformadas que são capazes de 

promover transformações no mundo em que se encontram. Sabem que são 

instrumentos de transformação nas mãos de Deus. 

Assim a igreja se torna essencial! A igreja é essencial porque Cristo é essencial para 

as pessoas desta igreja. A igreja é de Cristo e o cristão precisa estar ligado, conectado 

a Cristo e a uma igreja. Precisamos de Jesus e da igreja. Quando as pessoas quiserem 

Jesus, verão Jesus em nós que somos a sua igreja, somos o Corpo vivo de Cristo, 

como igreja. A igreja dá evidência ao Corpo de Cristo. 

Com isto devemos expressar intensamente o amor a Jesus Cristo e isto implica em 

também amar a igreja de Jesus. Somos fonte e instrumentos de transformação, onde 

esta transformação começa em mim e se espalha no meio onde temos influência. 

Vamos renovar o nosso amor por Jesus Cristo, vamos renovar o nosso amor e o nosso 

compromisso pela igreja de Cristo. 

REFLEXÕES: 

 De que forma eu estou manifestando o meu amor por Jesus Cristo? Dê 
exemplos. 

 Estou vivendo transformações pela palavra, que me ajudam a promover 
transformações no meio onde vivo? Na cultura, na sociedade, nas pessoas? 

 Tenho dificuldades viver uma vida relevante onde a pessoa de Cristo seja vista 
em mim? Quais dificuldades que tenho: vergonha, medo, timidez, indiferença, 
outras. 

 Por que viver igreja é essencial para mim? 

MINHA ORAÇÃO:  

Senhor, 
Ensina-me a amar a Jesus cada vez mais. 
Renovar o meu amor por Jesus. 
Renova o meu amor pela igreja de Jesus 
Torna a minha vida relevante, torna a igreja relevante através da minha vida 
Resgata e fortalece em mim a paixão por Jesus 
Senhor, prepare-me para viver as verdades da palavra 
Consagro aqui minha vida ao Senhor. 
Em nome de Jesus, AMÉM! 
 

 



 

  

  

MOMENTO DE ORAÇÃO 
 
Vamos orar pelo fortalecimento e comprometimento das pessoas que formam 
nossa igreja, com Jesus, para que sejamos uma igreja relevante, a partir das 
nossas vidas relevantes comprometidas com Jesus.

Ajuntamento 
Vencedores Por Cristo 
 
Tom: C 

Intro: C  C/E  F7M  Em7 Dm7  Dm7/C  F/G G 

C                         F     Em7 
Vem e sopra sobre nós Teu sopro, 
Dm7       Dm7/C       G7    G/B 
Reunidos nesse ajuntamento, 
C            C/E         G/F   F   Em7 
Honra e santifica este momento, 
Dm7       Dm7/C            G7 
Com a Tua igreja que é Teu povo. 
 
C                            F     Em7 
Faz Teu rio de paz correr no meio, 
Dm7          Dm7/C         G7    G/B 
Destes que por fé vem bendizer-Te, 
C   C/E         G/F  F   Em7 
E a uma voz oferecer-Te, 
Dm7             Dm7/C         G7 
Seus louvores, súplicas e anseios. 
 
F        G             C    C/E 
Tu és o Senhor de toda glória, 
F              G            C    C/E 
Hoje, sempre e como foste outrora. 
F               G         E/G#       Am7 
No correr da história revelando Seu amor, 
G#                        G7 
Deus, Bendito, Rei e Salvador! 
F              G4  G7    C 
Deus, Bendito, Rei e Salvador! 
 
Solo: Eb  Eb/G  G#  Fm  Fm/Eb  Ab  F/G  G7 
 

https://www.cifraclub.com.br/vencedores-por-cristo/
https://www.cifraclub.com.br/vencedores-por-cristo/ajuntamento/

