
                

REFLEXÕES PARA PEQUENOS GRUPOS 

 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhem individualmente no seu Pequeno Grupo.?  

CÂNTICOS: “Dias de Elias” 

REFLEXÃO: NOSSA IDENTIDADE   

Parte 6 – VALOR: PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO ATRAVÉS DOSRELACIONAMENTOS 

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: PROCLAMAÇÃO DO EVENGELHO, via  relacionamentos. 

Lucas 15:11-32 

11  Jesus continuou: Um homem tinha dois filhos. 

 12  
O mais novo disse ao seu pai: “Pai, quero a minha parte da herança”. 

Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. 

 13  

Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, e foi 

para uma região distante; e lá desperdiçou os seus bens vivendo 

irresponsavelmente. 

 14  
Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, 

e ele começou a passar necessidade. 

 15  
Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o 

mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. 

 16  
Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os 

porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. 

 17  
Caindo em si, ele disse: “Quantos empregados de meu pai têm comida de 

sobra, e eu aqui, morrendo de fome! 

 18  
Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei 

contra o céu e contra ti. 

 19  
Não sou mais digno de ser chamado teu filho; trata-me como um dos teus 

empregados”. 

 20  
A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu 

e, cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e beijou. 

 21  
O filho lhe disse: “Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno 

de ser chamado teu filho”.  

 22  
Mas o pai disse aos seus servos: “Depressa! Tragam a melhor roupa e 

vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. 

 23  
Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-

nos. 

 24  
Pois este meu filho estava morto e voltou à vida; estava perdido e foi 

achado”. E começaram a festejar o seu regresso. 

 25  
Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou 

da casa, ouviu a música e a dança. 

 26  Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. 

 27  
Este lhe respondeu: “Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, 

porque o recebeu de volta são e salvo”. 

 28  
O filho mais velho encheu-se de ira, e não quis entrar. Então seu pai saiu e 

insistiu com ele. 

 29  

Mas ele respondeu ao seu pai: “Olha! todos esses anos tenho trabalhado 

como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas 

tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. 

 30  
Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com 

as prostitutas, matas o novilho gordo para ele!” 

31  
Disse o pai: “Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é 

seu. 

 32  
Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, 

porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado”. 



                

 

O Pastor Timothy Keller afirma que existem três formas respondermos a Deus: através da 

Irreligião, da religião e do evangelho. 

IRRELIGIÃO: É esquivar-se de Deus como Senhor e Salvador, desprezando-o totalmente. 

Considerando o texto em referência, podemos associar esta forma a atitude do filho mais novo, 

o filho pródigo, que saiu de casa, pois isto consiste em viver uma vida como eu penso e desejo. 

Isto é viver sem padrões absolutos de verdade, tendo como base de vida o total relativismo, 

onde cada um tem sua verdade e vive a vida a sua maneira. 

Isto é a expressão do anseio humano de viver em autonomia em relação a Deus.  

Dostoiévski afirmou: “Se Deus não existisse tudo seria permitido.” Isto é a parte mais pródiga, 

mais animal do homem, quando ele deseja um mundo sem autoridade reguladora de um critério 

moral de bem ou mal. 

O estilo de vida dos filhos da irreligião é expresso pelo: ateísmo e pelo agnosticismo. 

- Ateísmo: Afirmação categórica da inexistência de Deus. 

- Agnosticismo: Afirmação que se baseia em um sistema de crenças onde a opinião acerca de 

declarações religiosas é descartada, por supor que, não podem ser provadas ou negadas. Por 

exemplo: Deus existe. 

RELIGIÃO: (Religiosidade) Trata-se de esquivar-se de Deus como Senhor e Salvador, criando uma 

justiça moral, como também apresentando-se a Deus em um esforço de mostrar que Ele (Deus) 

deve algo ao homem. Entretanto a religião considera a existência de Deus, Deus Pai. 

O viver pela religião ou religiosidade, é expressa na vida do filho mais velho, o que ficou em casa, 

obedecendo, e buscando fazer por merecer. No Novo Testamento o ensino de Jesus vai além do 

mérito, é uma questão motivacional, questão de coração. Para Jesus pecado não é apenas o que 

faço ou o que deixo de fazer, mas algo que ocupa o meu coração, a minha mente. Jesus sai da 

questão do comportamento e vai para a questão do coração. 

O estilo de vida dos filhos da religião é expresso pelo: legalismo e a meritocracia. 

- Legalismo: Seguir rigidamente regras e pautar-se por elas para tudo na vida 

- Meritocracia: Receber porque fez algum esforço para tal fim 

No legalista e no meritocrata, há uma expectativa de que Deus reconheça, seus esforços,  suas 

virtudes, seus méritos, e o recompense, como também puna, castigue o irresponsável. Como o 

filho pródigo, por exemplo. 

Porém, há em nós uma inclinação tanto para a irreligião como para a religião, e oscilamos como 

um pêndulo, construindo estratégias para satisfazer nossos desejos e apetites do coração, como 

se não existisse Deus 

Os dois filhos desta parábola representam dois polos extremos da experiência humana: 

O filho mais novo: Age como animal, em busca de satisfação dos seus instintos. 

O filho mais velho: Age como se fosse um anjo. Estou com o pai. 



                

EVANGELHO: Pode ser encontrado na atitude do pai, que na história contada por Jesus 

representa Deus. 

Há na atitude do pai o choque do evangelho, tanto para a irreligião como para a religião.  

O perdão do pai é um escândalo! O evangelho é um escândalo para a irreligião como para a 

religião.  

O evangelho choca: a libertinagem, o relativismo, o legalismo e a meritocracia. 

No evangelho o pai manifesta ações escandalosas, tais como:  

✓ Receber de volta o filho mais novo, que não valoriza o conforto do lar e a companhia do 

pai. 

✓ Receber de volta o filho mais novo que o tratou como morto ao pedir a herança 

antecipadamente 

✓ Ir de encontro ao filho mais novo, sujo, maltrapilho, e o acolher, o abraçar, beija-lo, dar 

roupa nova, matar um novilho, fazer uma festa e celebrar a sua volta. 

O evangelho é poderoso porque ele apresenta um Deus que não acusa, não fica ressentido, não 

nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme nossas iniquidades. 

O evangelho nos mostra um relacionamento que não é baseado em um conjunto de ações que 

fazemos, ou que deixamos de fazer. 

O evangelho é a superação das relações de mérito e da justiça retributiva, que podem ser 

aplicadas ao filho mais novo e ao filho mais velho. 

 O evangelho é a boa notícia. Este é o evangelho onde nada pode nos separar do amor de Cristo. 

Diante deste amor, deste perdão, desta graça (não pagamos nada) o que vamos fazer com tudo 

isto? 

Será que você tem vivido o evangelho de Jesus? 

O evangelho muda pessoas, e pessoas mudam o mundo.  

Descreva como você tem vivido isto. 

REFLEXÃO:  

▪ Como posso usar meus relacionamentos para expressar o que creio? 

▪ Quais são as dificuldades que tenho para viver longe do legalismo e da 

meritocracia? 

▪ Há sinais que que vivo aspectos da irreligião? 

▪ Existem ao meu redor pessoas que vivem a irreligião manifestando por exemplo 

o ateísmo? Como estou lidando com isto? 

▪ Quais são as estratégias que uso para verbalizar a minha fé? Falar sobre os 

fundamentos que acredito? 

▪ Como você gostaria que seu pequeno grupo agisse para proclamar mais 

estrategicamente o evangelho? Começando por você? 

 

 



                

MOMENTO DE ORAÇÃO 

▪ Ore pela sua disponibilidade para viver relacionamentos íntegros que lhe 

permitam verbalizar a sua fé para os que ainda não conhecem Jesus. 

▪ Ore pedindo a Deus sabedoria para não oscilar entre a irreligião e a religião. 

▪ Ore pedindo a Deus   clareza sobre as verdades do evangelho, afim de vivê-las 

com autenticidade.

CÂNTICO 

Dias de Elias 
Tom: G 

G                    C       G         D        G 
Estes são os dias de Elias, pregando a palavra de Deus. 
G                    C       G         D        G 
E estes são os dias de Moisés, justiça reinando outra vez. 
Bm                    Em       Am                  D 
E estes são os dias de hoje, o mundo vive em escravidão 
G                    C             G         D     G 
Mas nós somos os pregadores, anunciando a volta do rei 
                          C 
Ele vem, brilhando como o sol 
                   G 
Voando sobre as nuvens 
                      D 
A trombeta eu posso ouvir 
               G 
E um grande coral 
                 C 
Cantando uma canção 
                G 
Dizendo que já vem 
   D    G 
A salvação 
G                      C       G         D        G 
Estes são os dias de Ezequiel, os ossos voltaram a viver. 
G                      C       G           D        G 
E estes são os dias de David, erguendo um templo de louvor. 
Bm                      Em       Am                  D 
E estes são os dias da ceifa, os campos já brancos estão . 
G                    C             G         D        G 
E nós somos os trabalhadores realizando a colheita final. 
 
(REFRÃO) 
 
(G C G D) 
Não há Deus como Jeová . 
 
Refrão (sobe 1/2 tom toda vez que cantar o refrão até atingir A) 

https://www.cifraclub.com.br/lauriete/dias-de-elias/

