
 

                

REFLEXÕES PARA PEQUENOS GRUPOS 

 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhem individualmente no seu Pequeno Grupo. 

Para mim, como é fazer reformas na minha vida pessoal? 

CÂNTICO: “É TUA GRAÇA” 

REFLEXÃO: A REFORMA NOS DIAS DE HOJE 

Ezequiel 36:26-27 

 26  
Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês; tirarei 

de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. 

 27  
Porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus 

decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. 

 

Em 31 de outubro de 2017 comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante, lembrando dos 

diversos movimentos que aconteceram no final do século XV e início do século XVI, onde 

homens conscientes da triste realidade das práticas utilizadas pela igreja, lutaram para resgatar 

os fundamentos bíblicos que haviam sido distorcidos pela ação da Igreja Católica Apostólica 

Romana. 

Este movimento reformou profundamente a visão das práticas da igreja resgatando valores 

bíblicos fundamentais que haviam sido deixados de lado. Resumidamente voltamos a essência 

da Palavra de Deus. A Reforma permitiu um distanciamento de Roma e das práticas da Igreja 

Católica, como também um redirecionamento e aproximação do homem ao evangelho. 

A Reforma Protestante trouxe de volta a clareza sobre os seguintes pontos:  

- Somente a fé (Sola Fide) 

- Somente a graça (Sola Gratia) 

- Somente Cristo (Sola Christus) 

- Somente as Escrituras (Sola Scriptura) 

- Glória somente a Deus (Sola Deo Gloria) 

Mas não foi em 1517 que a reforma começou, o maior de todos os reformadores foi o Senhor 

Jesus Cristo, que durante o seu ministério aqui na terra confrontou os distorcidos ensinos e 

práticas dos religiosos de então, denunciando e redirecionando através do seu ensino um novo 

modo de viver que agradasse a Deus. 

Jesus denunciou o mau exemplo os líderes religiosos e fariseus. “Não aguento mais vocês, líderes 

religiosos e fariseus. Vocês são um caso perdido. Impostores! A vida de vocês é uma enorme 



 

                

barreira para o Reino de Deus. Vocês são um caso perdido, um poço de estupidez e arrogância”. 

(Bíblia A MENSAGEM – Mateus 23:13 em diante)  

Porém o mais interessante é que o público principal a quem Jesus falava não eram os fariseus, 

mas os discípulos e as multidões. 

Entretanto, olhando para os dias de hoje homens como os fariseus e líderes religiosos 

denunciados por Jesus estão dentro de nós! 

Jesus trouxe uma reforma de coração, um novo jeito de ser cristão, um novo jeito de se 

relacionar com Deus e um novo jeito de ser povo de Deus. 

Jesus trouxe uma reforma que não está no exterior, mas sim uma reforma que nos trata por 

dentro, no mais íntimo do nosso ser, reforma de estilo de vida, reforma de coração. 

“Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês”. (Ezequiel 36:26a) Palavras 

do profeta Ezequiel cumpridas em Jesus.  

Cumprindo esta profecia, Jesus trouxe esta nova reforma. Reforma de valores, reforma de 

mente, reforma de prioridades. Jesus começa a implantar um novo Reino. Ele nos trouxe a 

grande a grande Reforma.  

Vejamos como Ele nos apresentou sua grande Reforma: 

1- Reforma dos valores: “Bem aventurados, ou felizes são: os pobres de espírito, os que 

choram, os humildes, os que tem fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros 

de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça...por que destes é o 

Reino dos céus”. Estes eram e ainda são valores inversos aos dias de hoje. 

2- Reforma de reconciliação: “Se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali 

no altar lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar 

e vai primeiro reconciliar-se com seu irmão”. Esta é uma reforma de coração que vai 

para a reconciliação, que vai para o perdão. 

3- Reforma da vingança para a graça: “olho por olho e dente por dente” para “se alguém 

o ferir na face direita ofereça também a outra”. 

4- Reforma do “ame o seu próximo e odeie o seu inimigo” para “ame os seus inimigos e 

orem por aqueles que os perseguem”. 

5- Reforma da verdadeira espiritualidade: “quando você der esmolas que a sua mão 

esquerda não saiba o que está fazendo a direita”. 

6- Reforma da ganância: “Não acumulem para vocês tesouros na terra...mas acumulem 

para vocês tesouros nos céus”. 

7- Reforma da mesmice com o pecado: “se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-

a fora”. Rompimento claro e declarado contra o pecado. 

8- Reforma dos olhos: “se os seus olhos forem bons todo o seu corpo será cheio de luz, 

mas se os seus olhos forem maus todo o seu corpo será cheio de trevas”. 

9- Reforma nas prioridades: “Buscai primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça e todas 

estas coisas vos serão acrescentadas”. 

10- Reforma das preocupações: “não se preocupem com dia de amanhã, basta cada dia o 

seu mal”. 



 

                

11- Reforma dos julgamentos: “da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados ... e a 

medida que usarem também será usada para medir vocês”. 

12- Reforma da crítica destrutiva, do acusar ao outro: “como você pode dizer ao seu irmão 

deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu?”. 

13- Reforma da expectativa: “do fazer para o outro o que eu espero que seja feito para mim, 

ao invés de esperar que seja feito para mim conforme a minha expectativa”. 

14- A reforma da verdadeira vida com Deus: “nem todo aquele que me diz: Senhor, Senhor, 

entrará no Reino dos Céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está 

nos céus”. 

15- Reforma que me faz construir uma vida sobre a rocha: Ouvir e praticar, em ouvir e 

obedecer a Palavra de Deus.  

A grande reforma que precisamos é de Cristãos que sejam Cristãos! Reforma na nossa mente, 

no nosso coração, nos nossos valores, nas nossas prioridades, no nosso modo de falar, no nosso 

estilo de vida, reforma no nosso modo de se relacionar com Deus. Reforma que não olha para 

aquilo que o outro precisa mudar, o que o outro precisa fazer, mas o que eu preciso e quero 

mudar o que eu preciso e quero fazer na minha vida. Reforma que olha para dentro de mim 

mesmo e busca ajustar a minha vida de acordo com a palavra de Deus.  

Reforma radical na sua vida de dentro para fora. Esta é a reforma do evangelho, da singularidade 

da Palavra de Deus, da singularidade da fé, da singularidade da graça, da singularidade de Cristo 

e da Glória somente a Deus. 

A Reforma que precisamos nos dias de hoje é: ajustar as nossas vidas de acordo com a vontade 

de Deus. 

Que Reformas preciso fazer na minha vida? 

REFLEXÃO:  

Como posso trabalhar para promover Reformas interiores, de dentro para fora que 

reflitam a manifestação da vontade de Deus na minha vida? 

MOMENTO DE ORAÇÃO 

▪ Ore pelo seu entendimento do que precisa ser reformado na sus vida 

▪ Ore pedindo a Deus que lhe ajude a fazer as reformas que você identifica que 

devem ser feitas imediatamente em você. 

 

 

 

 

 



 

                

CÂNTICO 

É Tua Graça 
Vencedores Por Cristo 
Tom: D 

Introdução: D A Bm7 Bm7/A 
            G A4 A D (G/B A) 
 
      D           A 
É Tua graça que liberta, 
      Bm7          Bm7/A 
É Tua graça que me cura, 
      G            D/F#        Em7   A4  A 
É Tua graça que sustenta minha vida! 
        D             A 
Por Teu sangue tenho acesso, 
      Bm7        Bm7 
A Tua graça preciosa! 
   G         A4  A   D    (G/B  A/C#) 
Te louvo, Te amo,   Jesus! 
 
      D           A 
É Tua graça que liberta, 
      Bm7          Bm7/A 
É Tua graça que me cura, 
      G            D/F#        Em7   A4  A 
É Tua graça que sustenta minha vida! 
        D             A/C# 
Por Teu sangue tenho acesso, 
      Bm7        Bm7 
A Tua graça preciosa! 
   G         A4  A   D   D/C 
Te louvo, te amo,   Jesus! 
 
    Bb        F/C   C      D9 D 
Tua graça é melhor   que a vi-da! 
    Bb        F/C C    D9 D  D9 D 
Tua graça é o que   me basta! 
   Bb   F/C   C D9 D 
Favor ime|----reci-do, 
   Bb      C       A4  A 
Do céu, do céu pra mim! 
 
      D           A 
É Tua graça que liberta, 
      
 

 
 
 Bm7          Bm7/A 
É Tua graça que me cura, 
      G            D/F#        Em7   A4  A 
É Tua graça que sustenta minha vida! 
        D             A 
Por Teu sangue tenho acesso, 
      Bm7        Bm7 
A Tua graça preciosa! 
   G         A4  A   D   D/C 
Te louvo, te amo,   Jesus! 
 
    Bb        F/C   C      D9 D 
Tua graça é melhor   que a vi-da! 
    Bb        F/C C    D9 D  D9 D 
Tua graça é o que   me basta! 
   Bb   F/C   C D9 D 
Favor ime|----reci-do, 
   Bb      C       A4  A 
Do céu, do céu pra mim! 
 
      E           B/D# 
É Tua graça que liberta! 
      C#m7         C#m7/B 
É Tua graça que me cura! 
      A            E/G#        B4  B 
É Tua graça que sustenta minha vida! 
        E             B/D# 
Por Teu sangue tenho acesso, 
      C#m7       C#m7/B 
A Tua graça preciosa! 
   A         B4  B   E   C#m7 
Te louvo, te amo,   Jesus 
   A         B4  B   A 
Te louvo, te amo,   Jesus 
 
Fim:  A  F#m7  E 

https://www.cifraclub.com.br/vencedores-por-cristo/
https://www.cifraclub.com.br/vencedores-por-cristo/e-tua-graca/

