
 

  

  

REFLEXÕES PARA PEQUENOS GRUPOS 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhem individualmente no seu Pequeno 

Grupo: Descreva como foi aquele dia que sua casa ficou cheia de pessoas, e vocês 

celebraram algo com muita alegria? 

CÂNTICO: “Eu e minha casa” 

REFLEXÃO: Casa cheia, casa vazia 

João 12:1-3 

 1  
Seis dias antes da Páscoa Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem 
ressuscitara dos mortos. 

 2  
Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à 
mesa com ele. 

 3  
Então Maria pegou um frasco[60] de nardo puro, que era um perfume caro, 
derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa 
encheu-se com a fragrância do perfume.  

 

Praticamente todos nós temos uma casa. Sabemos que algumas pessoas não tem 

casa, é nossa dura realidade. Nossas casas hoje refletem uma mudança de costumes 

que está se espalhando, onde cada vez mais as casas ficam menores e estão sendo 

preparadas para um uso mais individualizado. O uso coletivo tem diminuído muito. É uma 

mudança cultural. 

Nossas casas refletem aquilo que somos, elas retratam parte do que vivemos. 

O texto lido destaca a casa de Lázaro e suas duas irmãs, Maria e Marta. Alguns 

dias antes Lázaro havia adoecido gravemente e havia falecido, e Jesus o ressuscitou 

depois de quatro dias que ele estava sepultado. Com a ressurreição de Lázaro a família 

voltou a ter a alegria de tê-lo em casa. Jesus agora estava na casa deles, sentado à mesa 

para um jantar. Marta os servia, quando subitamente Maria derrama sobre os pés de 

Jesus, um frasco de nardo puro, um perfume muito caro, e enxuga os pés de Jesus com 

seus cabelos. O aroma do perfume espalhou por todo o ambiente. Ela expressava seu 

profundo respeito, amor e reconhecimento pela que Jesus era para ela. 

Aquela casa ficou cheia do perfume derramado, mas ela já estava cheia da 

gratidão pela ressurreição de Lázaro, como também estava cheia do grande 

reconhecimento de Maria pela pessoa de Jesus. Porém, o que mais enchia aquela casa, 

além disso, era a presença de Jesus na vida das de Lázaro, Maria e Marta. 



 

  

  

Através dos nossos Pequenos Grupos circulamos nas casas uns dos outros, e 

temos a oportunidade de experimentar da presença de pessoas entre nós. Mas como está 

a presença de Jesus nas nossas vidas?  

Posso dizer que a minha vida exala o aroma da presença de Jesus? 

Estou ciente que se vivo assim, trago também para minha casa a presença de 

Jesus, através das minhas atitudes? 

A presença de Jesus na casa de Lázaro, Maria e Marta exalava VIDA, pois Lázaro 

foi ressuscitado por Jesus.  

E na sua vida ocorre a mesma coisa? A presença de Jesus na sua vida exala esta 

nova vida que você está vivendo?  

Sua vida está cheia da presença de Jesus? 

Sua casa está cheia da presença de Jesus? 

REFLEXÕES: 

 Se estou percebendo que minha casa está vazia da presença de Jesus, que ações 
devo fazer para enchê-la? 

 O que eu estou fazendo para tornar a presença de Jesus na minha casa percebida 
pelos meus familiares? Percebida pelos meus vizinhos? 

 O meu Pequeno Grupo tem experimentado a presença de Jesus em minha casa? 

MINHA ORAÇÃO:  

Meu Pai, 
Ensina-me a cultivar a presença de Jesus na minha vida. 
Ensina-me a expressar a presença de Jesus na minha casa. 
Eu ti agradeço pela honra de poder contar com a Tua presença entre nós, na minha vida, 
em nossas casas. 
Ensina-me a viver continuamente na Tua presença. 
Em nome de Jesus, AMÉM! 
 

MOMENTO DE ORAÇÃO 
 
Vamos orar pedindo que Deus minha casa seja o lugar que reflete a presença de 
Jesus através da minha vida.
 

 

 



 

  

  

Eu e Minha Casa 
André Valadão 
 

Tom: C 

Intro 2x: C9  D/C  Bm7  Em7  (2x) 
          C9  D/C  Bm7  Em7  Am7  D4  D 
 
C9         D/C      Bm7   Em7 
Quero consagrar meu lar a Ti 
C9        D/C       Bm7   Em7 
O nosso futuro para Ti servir 
C9               D/F#      Bm7  Em7 
Com toda a minha força e entendimento 
          Am7      D4  D C   D      C9 D4 
Bm7 Bb7(9) F7M G9 C9/E 
Quero dedicar,         o meu lar a Ti 
 
Refrão: 
            C7+      Bm7     Am7 
Eu e minha casa serviremos a Deus 
G/B        C7+       Bm7     Am7 
Eu e minha casa serviremos a Deus 
G/B        C7+       Bm7     Am7 
Eu e minha casa serviremos a Deus 
         D4  D  G9/B 
Com alegria       
 
           C7+       Bm7     Am7 
Eu e minha casa serviremos a Deus 
G/B        C7+       Bm7     Am7 
Eu e minha casa serviremos a Deus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
G/B        C7+       Bm7     Am7 
Eu e minha casa serviremos a Deus 
          D4  D   1ª C9 D4 Bm7 Bb7(9) 
F7M G9 C9/E - 2ª Em D 
Com alegria        
 
  C        D/C       Bm    Em 
Será abençoada minha descendência 
C        D/C  Bm     Em     D/F#  G  G/B 
Frutificará à sua presença 
C           B7        Em       A4 
Como bom perfume meus filhos irão 
Am       F  C/E    D    C  Bm  Am7    
(2x)Coro 
Perfumaaaar todas as nações 
 
Em Eb7 D  Gº/C# C                 Am7 
Eu e   mi-nha   casa serviremos a Deus 
G/B        C7+       Bm7     Am7 
Eu e minha casa serviremos a Deus 
G/B        C7+       Bm7     Am7 
Eu e minha casa serviremos a Deus 
         D4  B  E 
Com alegria        
 
A Bm C#m  A/E  D        C#m7     Bm7 
Eu e mi - nha casa serviremos a Deus 
A/C#        D7+       C#m7     Bm7 
Eu e minha casa serviremos a Deus 
G/B        D7+       C#m7     Bm7 
Eu e minha casa serviremos a Deus 
         E4  E 
Com alegria

 

https://www.cifraclub.com.br/andre-valadao/
https://www.cifraclub.com.br/andre-valadao/eu-minha-casa/

