
                

REFLEXÕES PARA PEQUENOS GRUPOS 

 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhem individualmente no seu Pequeno Grupo. 

Sou facilmente amoroso, acolhedor e generoso? Mostre fatos que evidencie isto. 

CÂNTICOS: “SER IGREJA” e “A COMEÇAR EM MIM” 

REFLEXÃO: NOSSA IDENTIDADE –  

Parte 5 – VALOR: COMUNIDADE AMOROSA, ACOLHEDORA E GENEROSA. 

João 13:34-35 

 34  
Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros; assim como eu 

vos amei, que também vos ameis uns aos outros. 

 35  
Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos: se tiverdes amor uns aos 

outros. 

 

DECLARAÇÃO DE VISÃO E MISSÃO DA PIB PENHA: 

“Ser uma igreja bíblica que faz discípulos de Jesus e os ajuda a crescer na direção de Deus, da 

igreja e do mundo; transformando pessoas, sociedade e cultura através da proclamação do 

evangelho de Jesus Cristo”. 

DISCÍPULOS DE JESUS 

CRESCER 

 

 

 

DEUS IGREJA MUNDO 
Adoração e Escrituras Comunhão e Serviço Proclamação e Compaixão 

Missão da Igreja para com 
Deus 

Missão da Igreja Consigo 
Mesma 

Missão da Igreja para com o 
Mundo 

VALORES: São os itens mais importantes que detalham aspectos da nossa MISSÃO. 

Os Valores da nossa Missão possuem três direções: 

PARA O 
ALTO 

DEUS - Adoração como estilo de vida 
- Fidelidade às Escrituras, Palavra de Deus 

João 4:23 
Tiago 1:22 

PARA 
DENTRO 

IGREJA - Comunidade Amorosa, acolhedora e Generosa. 
- Serviço através dos Dons Espirituais 

Atos 4:32 
I Coríntios 
12:4-7 

PARA 
FORA 

MUNDO - Proclamação através dos relacionamentos 
- Cristianismo contagiante e socialmente relevante 

Lucas 8:39 
Mateus 
5:13, 14 e 16 



                

Destacamos nesta reflexão o VALOR: SER UMA COMUNIDADE AMOROSA, ACOLHEDORA E 

GENEROSA (Um valor que nos orienta a ser igreja PARA DENTRO) 

O que é ser uma Comunidade Generosa?  

É compreendermos e vivermos sabendo que Deus dá a nós para dar através de nós. 

II Coríntios 9:7-8 

7  
Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou 

por necessidade; porque Deus ama a quem dá com alegria. 

 8  
Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, 

em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, 

 

I Coríntios 16:2 

 2  

No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de 

acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer 

coletas quando eu chegar. 

 

O Novo Testamento nos ensina a “contribuir de acordo com a nossa renda e conforme cada um 

determina no seu coração”. 

A igreja cristã tomou a proporção do dízimo, a décima parte, dez por cento da nossa renda ou 

daquilo que recebemos e temos, assim a partir do ensino do Antigo Testamento, que é sem 

dúvida uma boa fatia proporcional de contribuição para um cristão. Mas o ensino que temos 

agora no Novo Testamento nos ensina e encoraja a experimentar um viver que “excede o ensino 

dos escribas e fariseus”, onde: “cada um contribua conforme determina seu coração”! 

Tudo pertence ao Senhor não somos donos de nada, mas a nós é dada a oportunidade de 

administrar o que é de Deus. 

I Pedro 4:10 

10  
Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando 

fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas 

 

Neste texto a palavra original para administrar vem do mesmo significado que possui a palavra 

mordomo. O mordomo é aquele que cuida das coisas do seu senhor. É isto que nós somos, pois 

tudo pertence a Deus. (Salmos 24:1) 

Como você está cuidando de TUDO que está em suas mãos?  

Você sabe que não é dono de nada? Que tudo pertence a Deus?  

O seu tempo, seu dinheiro, sua influência, seu corpo, sua casa, seu carro...tudo! 

Prestaremos contas a Deus de tudo, pois Ele é o Senhor e nós somos seus mordomos! 

Deus nos dá a nós, para dar através de nós. 

 



                

II Coríntios 9:6 

6  
Lembrem-se: aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele 

que semeia com fartura, também colherá fartamente. 

 

Quem semeia pouco colhe pouco. Como você entende isto? 

Jesus nos ensina a “medida do amor”, veja o texto a seguir: 

Lucas 9:38 

38  

Dêem, e lhes será dado: uma boa medida, calcada, sacudida e 

transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será 

usada para medir vocês. 

 

O que significa este texto para você?  

Isto vai além dos recursos financeiros. Contribua como forma de expressão de alegria e amor! 

O que significa ser uma Comunidade Acolhedora? 

Significa: abraçar, receber, dar abrigo, fazer com que o outro se sinta em casa  e se sinta 

valorizado.  

Fazemos isto nos colocando no lugar do outro!  

Buscamos fazer para os outros o que gostaríamos que fosse feito para mim. Isto é o que Jesus 

ensina no texto a seguir: 

Mateus 7:12 

 12  
Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes 

façam; pois esta é a Lei e os Profetas. 

 

O que nos resta é nos relacionarmos de uma forma saudável, equilibrada, sem abusos, sem 

cobranças exageradas, e que eu trate a você como gostaria de ser tratado. 

Minha expectativa em relação ao outro não me move em cobranças, mas que eu faça ao outro 

ao que espero que seja feito comigo. A cobrança sai do outro e vem para mim! Isto é ser igreja 

acolhedora!  

PIB PENHA, eu, você, nós somos igreja e isto começa em mim! 

Como isto pode acontecer? 

Onde eu tenho dificuldades para viver sendo acolhedor desta forma que Jesus ensina? 

O que eu estou fazendo para aprender a viver conforme este princípio bíblico? 

O que significa ser uma Comunidade Amorosa? 

Significa que precisamos compreender e viver que é pela qualidade do nosso amor, que Deus se 

faz presente hoje em nossos dias. 



                

I João 4:12 

12  
Ninguém jamais viu a Deus; se amarmos uns aos outros, Deus permanece 

em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. 

 

O Deus invisível se tornou visível através de Jesus Cristo, e continua visível através do amor que 

expressamos uns pelos outros! Deus se torna visível através da qualidade do nosso amor! 

João 13:34 

 34  
Um novo mandamento lhes dou: Amem-se uns aos outros. Como eu os 

amei, vocês devem amar-se uns aos outros. 

 

O padrão do amor é o amor de Jesus por nós. O amor é uma necessidade humana universal, pois 

temos no mais íntimo do nosso ser a necessidade de sermos amados. O poeta inglês William 

Shakespeare disse: “não é o tempo, mas o amor que cura todas as feridas”. 

O tempo pode inclusive piorar as feridas. 

Existem ao nosso redor pessoas amarguradas, que se tornam “azedas” na sua maneira de ser e 

se torna muito difícil chegarmos até elas, quanto mais convivermos com elas. Mas são pessoas 

e precisam ser amadas. Pois elas tiveram histórias de desamor na sua infância, adolescência, 

juventude ou idade adulta, que ainda não foram tratadas. Que ainda não foram saradas. Elas 

estão traumatizadas e estão entre nós! 

O monge Francisco de Assis disse em sua belíssima oração: 

Senhor, fazei de mim instrumento de sua paz 
Onde houver ódio, que eu leve o amor 
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão 
Onde houver discórdia, que eu leve união 

Onde houver dúvida, que eu leve a fé 
Onde houver erro, que eu leve a verdade 
Onde houver desespero, que eu leve a esperança 
Onde houver tristeza, que eu leve alegria 
Onde houver trevas, que eu leve a luz 

Ó mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado 
Compreender, que ser compreendido 
Amar, que ser amado 
Pois é dando que se recebe 
É perdoando que se é perdoado 
E é morrendo que se vive 
Para a vida eterna 

 

Que sejamos assim: UMA IGREJA AMOROSA, ACOLHEDORA E GENEROSA. 

A COMEÇAR EM MIM! 

 



                

REFLEXÃO:  

▪ Como eu vejo em mim atitudes que evidenciam que sou: amoroso, acolhedor e 

generoso? 

▪ Se eu tenho dificuldades para ser amoroso, acolhedor e generoso, o que eu 

estou fazendo para começar a aprender a ser assim? 

▪ Como, de que forma, o meu Pequeno Grupo está sendo um espaço onde todos 

nós possamos ser mais acolhedores. 

▪ A começar em mim é o primeiro passo para vivermos este valor. Qual é a minha 

principal contribuição para isto? 

MOMENTO DE ORAÇÃO 

▪ Ore pela sua disponibilidade para ser intensamente amoroso. 

▪ Ore pedindo a Deus estratégias para ser agradavelmente acolhedor. 

▪ Ore pedindo a Deus sensibilidade com a necessidade de ser naturalmente 

generoso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

CÂNTICOS 

Ser Igreja 
Emirson Justino 
  

Como andar, como agir, 

Como ser o que Deus quer de nós? 

Como ser uma igreja presente no mundo 

ao redor? 

Não é nosso o poder, 

Ele vem só de Deus nosso Pai. 

Cabe a nós cada dia pedi-lo, buscando ao 

Senhor 

 

Vamos viver em comunidade, 

Em verdadeira adoração. 

Dando a Deus o melhor e ajudando nosso 

irmão. 

Ser uma igreja acolhedora, que 

testemunha e estende a mão; 

Cada dia crescer, ao aflito acolher 

E viver sempre em comunhão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Começar Em Mim 
Vencedores Por Cristo 
Tom: D 

Intro: D G D/F# G G/A D 

  D   A/C#   Bm   D/A 
A começar em mim 
G  D/F#  Em7      A7 
Quebra   corações, 
    D     A/C#  G/B     D/A 
Pra que sejamos todos um, 
G          G/A      D 
Como Tu és em nós 
 
F#m7                      Bm7 
Onde há frieza que haja amor, 
          Em7                  A 
Onde há ódio o perdão 
F#m7                      Bm7 
Para que Teu corpo cresça, sim, 
       G        G/A     D 
Rumo à perfeição. 
 
  D   A/C#   Bm   D/A 
A começar em mim 
G  D/F#  Em7      A7 
Quebra   corações, 
    D     A/C#  G/B     D/A 
Pra que sejamos todos um, 
G          G/A      D 
Como Tu és em nós 
 
F#m7                      Bm7 
Onde há frieza que haja amor, 
          Em7                  A 
Onde há ódio o perdão 
F#m7                      Bm7 
Para que Teu corpo cresça, sim, 
       G        G/A     D 
Rumo à perfeição. 
 

https://www.cifraclub.com.br/aline-barros/
https://www.cifraclub.com.br/vencedores-por-cristo/
https://www.cifraclub.com.br/vencedores-por-cristo/a-comecar-em-mim/

