
 

 

 

09 – CRISTO É O CENTRO 
 

  

Quebra gelo: O que mais você gosta no seu Pequeno Grupo? Compartilhe... 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min)   
 

• Ore pela vida do seu líder e do líder em treinamento do seu PGM 

• Ore em gratidão ao Senhor pela oportunidade de você estar neste PGM compartilhando vida. 
 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min): – Tempo de adorar ao Senhor! Nesta semana 

você líder poderá sugerir um ou dois cânticos para o tempo de adoração. 
 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros - Momento de Oração em Duplas (20 min) 
 

Semelhantemente a última semana, nosso período de oração virá antes do período da Palavra. Multiplique em 

duplas e compartilhe com sua dupla de oração sua experiência de leitura da Bíblia e oração da sua semana. 

Peça que os irmãos compartilhem sobre como foi a prática das coisas que Deus falou no último encontro. 

Estimule os que não conseguiram, anime os que não tentaram e louve a Deus pelos que praticaram. 

 

Tempo da Palavra (20 min) – “ Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as 

visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi 

criado por meio dele e para ele.” – Colossenses 1. 16 

 Durante os meses de fevereiro e março, como igreja, fomos desafiados e crescermos na vida de 

mutualidade, ou seja, colocarmos em prática os mandamentos recíprocos, o que chamamos de “uns aos 

outros”. Fomos desafiados a “amarmos uns aos outros”, a “aceitarmos uns aos outros”, a termos “igual 

cuidados uns pelos outros”, a “sujeitarmos uns aos outros” e por fim o desafio de “servir o nosso próximo”. 

Quando olhamos para todos estes mandamentos chegamos à conclusão que isso só será possível se Cristo for 

o centro de nossa vida. Enquanto Cristo não for o centro de tudo, teremos imensa dificuldades em vivermos 

estes mandamentos. Somos desafiados a dizer como Paulo: “Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou 

eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no filho de Deus, que 

me amou e se entregou por mim.” – Gálatas 2.20 

Aprendemos mais sobre Paulo escrevendo a Igreja em Colossos. Paulo nunca tinha visitado Colossos. 

A igreja tinha sido plantada por Epafras e outros irmãos que se converteram através do ministério de Paulo. 

No entanto, a igreja estava sofrendo com as influências do relativismo, e Paulo confronta esses erros 

mostrando Cristo como o suficiente. “A igreja em Colossos Cristo é apresentado como tendo absoluta 

supremacia e exclusiva suficiência.” – Ao lermos e estudarmos juntos os versículos de 13 a 20 do primeiro 

capitulo aprendemos que:   

 Centro da Redenção Humana: 13 Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o Reino 

do seu Filho amado, 14 em quem temos a redenção, a remissão dos pecados.  

 Centro da Criação: 16 Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e 

as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por 

meio dele e para ele.  

 Centro da Igreja: 17 Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. 18 Ele é a cabeça do corpo, 

que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. 

 Centro da Salvação do Homem: 19 Porque Deus achou por bem que, nele, residisse toda a 

plenitude 20 e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo 

mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. 

E a grande pergunta que surge então: Quem está no centro da minha vida? Somos desafiados a 

termos Jesus no centro de tudo o que somos e que temos. No entanto, isso nem sempre acontecer. Muitas 

vezes o nosso “EU” acaba prevalecendo diante da vontade dEle. E quando isso acontece, o mundo interior 



e o exterior acaba se tornando uma grande desordem. A uma grande diferença entre uma vida controlada 

pelo “EU” e uma vida controlada por Cristo, ou seja, onde Cristo está no Centro. (Veja afigura a seguir). 

                                    

Quem está no centro de nossas vidas foi a pergunta para nossa reflexão no último domingo. Jamais 

seremos verdadeiramente discípulos, se Cristo não for o centro de tudo em nosso ser. Vamos compartilhar 

um pouco sobre o tema: Cristo é o Centro. 

Perguntas para Reflexão: 

 

 

1 – Ao terminar esta série sobre uns aos outros, aprendemos sobre: “amarmos uns aos outros”, “aceitarmos 

uns aos outros”, “ termos igual cuidados uns pelos outros”, “sujeitarmos uns aos outros” e por fim o desafio 

de “servir o nosso próximo”. Qual destas ações e a mais difícil para você colocar em prática no seu dia a dia? 

Compartilhe 
 

2 – Aprendemos sobre a importância de Cristo ser o centro de tudo para que possamos alcançar a prática destes 

mandamentos recíprocos. Ao seu ver, qual seria a razão de darmos tão pouco atenção para a leitura da Palavra 

e oração, tendo em vista, que somente através destas práticas espirituais, teremos Cristo como centro de tudo 

o que temos e tudo o que somos. Compartilhe. 
 

3 - Nos ouvimos no domingo que: “O que consome nossa mente controla nossa vida.”  - Você concorda com 

esta afirmação? Compartilhe com seu PGM. 

 

4 – Qual foi a maior lição que você pode aprender nas últimas semanas, compartilhe com seu Pequeno Grupo. 

 

 

 
 

 
 

 

Tempo da Igreja (5 min):  Domingo, você é nosso convidado a estar conosco no nosso novo local de reuniões 

em Samambaia as 18h. Motive a cada pessoa do seu PGM a fazer diferença na vida de outro. Domingo teremos 

a celebração da Pascoa. Você não pode ficar fora! 

 

- Ensaio do Coro de Pascoa – próximo sexta-feira haverá o ensaio as 20h do nosso Coro de Pascoa. O ensaio 

será no nosso novo local de celebração em Samambaia Norte. Esperamos a todos que estão envolvidos nesta 

obra. 

 

 

 

#DESAFIO DA SEMANA 
Busque mais na leitura da Palavra e Oração a presença do Senhor em sua vida para que todas as 

decisões tomadas, Jesus seja o centro. 


