
 

REFLEXÕES PARA PEQUENOS GRUPOS 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhem individualmente no seu 

Pequeno Grupo: Neste período de recesso/férias e para alguns, verbalizei a minha fé 

para algum amigo descrente? Conte como foi esta experiência? 

CÂNTICO: “Em Espírito em Verdade” 

REFLEXÃO: ATITUDES QUE TRANSFORMAM: Como podemos nos relacionar 

com o Deus invisível? 

Êxodo: 20:4-6 

 4  
Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no 

céu, na terra, ou nas águas debaixo da terra. 

 5  

Não te prostrarás diante deles nem lhes prestarás culto, porque eu, o 

Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de 

seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, 

 6  
mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem 

aos meus mandamentos.  

 

Encontramos no texto acima o 2º Mandamento da Lei de Moisés.  

Ele destaca como ênfase a dificuldade do homem se relacionar com Deus. Devemos 

lembrar que quando Moisés subiu ao monte para receber de Deus as “Tábuas da Lei”, 

o povo cansou de esperar, por não saber lidar com o silêncio de Deus, lidar com o 

tempo de Deus, e pediu a Arão que fizessem um objeto de adoração, pois eles 

precisavam ver algo materializado como deus. Fizeram um bezerro de ouro! 

As motivações para esta atitude tinham a ver com a dificuldade deles em lidar com um 

Deus invisível, mesmo que Ele, Deus, tenha manifestado entre eles o seu imenso 

poder. Aquele povo viu as dez pragas no Egito, viu o mar se abrir, viu aves no céu em 

pleno deserto, viu o maná que Deus mandava a cada manhã. Mas, tinham naqueles 

quarenta dias de espera do retorno de Moisés, que subira ao monte, uma grande 

dificuldade de lidar com o silêncio de Deus. 

Construíram o bezerro de ouro! 

1. Como você lida quando Deus parece não responder o seu clamor? 

2. Tenho construído “bezerros de ouro” para suprir o silêncio de Deus? 

3. Tenho buscado Deus de uma forma mística? 

4. Como eu explico para mim mesmo e para os outros quem é Deus? 

 

 



 
Mas, lidar com o Deus invisível deve ser uma atitude clara, orientada pela sua própria 

Palavra. Vejamos os textos abaixo: 

João 4:24  

Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em 
espírito e em verdade. 

 

I João 4:12 

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

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

 

Romanos 1:20-21 

Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno 
poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo 

compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são 
indesculpáveis; 

porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe 
renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração 

insensato deles obscureceu-se. 

 

Entretanto a ação do Espírito Santo de Deus pode ser visível. 

João 16:8 

Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 

 

A presença do Espírito Santo de Deus é Deus ao nosso lado! Deus em nós! E o Deus 

invisível se torna visível através de nossas atitudes de amor prático na direção do 

outro, expressas nos nossos relacionamentos. Sendo assim, a única coisa que é a 

imagem de Deus, somos Você e Eu. 

Reflexões: 

- Estou refletindo de fato a imagem de Deus no meu caráter? 

- Quero refletir a imagem de Deus em mim. O que devo fazer? 

MINHA ORAÇÃO:  

Senhor Deus meu, quero que Tu sejas manifesto através de mim! 

 



 

Em Espírito, Em Verdade 
Tom: D 
 
 

        D             A 
Em Espírito, em verdade 
       G           Gm    D 
Te adoramos, te adora---mos  (2x) 
 
       Bm      Bm/A 
Rei do reis, e Senhor 
        G     A       D 
Te entregamos nosso viver 
       Bm7      Bm/A 
Rei do reis, e Senhor 
        G     Em7     A 
Te entregamos nosso viver 
 
 
       G       Em         A 
Pra te adorar, oh! Rei dos reis, 
        G         Em      A 
foi que eu nasci, oh! rei Jesus, 
 
      F#m          Bm 
meu prazer é te louvar; 
     F#m       G       A            D 
meu prazer é estar nos átrios do senhor. 
     F#m       Bm     F#m      G 
meu prazer  é viver na casa de Deus, 
       A       D 
onde flui o amor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cifraclub.com.br/corinhos-evangelicos/em-espirito-em-verdede/


 
MOMENTO DE ORAÇÃO: 
 

Vamos orar no Pequeno Grupo: 
 
- Pelas vidas que tem sido entregues a Jesus em nosso meio, 
- Pela edificação e maturidade dos crentes, 
- Pelas múltiplas lideranças da igreja, 
- Pelos encontros de reflexão sobre a Identidade PIB Penha, 
- Pelos enfermos da nossa comunidade, 
- Pela unidade e fortalecimento das nossas famílias, 
- Pelos desempregados em nossa comunidade, 
- Pelos enfermos da nossa igreja, 
- Agradecer a Deus pela manifestação do seu amor e cuidado entre nós, nos 
dando livramento, nos curando e nos fortalecendo diariamente, 
- Agradecer a Deus pelos desafios que Ele tem dado a nossa igreja, 
- Agradecer a Deus pelos 85 anos de existência de nossa igreja. 


