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Seja bem-vindo ao nosso PGM!
Esse é um espaço de crescimento e comunhão.

Por Robson Valentin

VOCÊ É FELIZ?

FÉ E ÉTICA CRISTÃ
Texto Bíblico
“Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. ”
(Mateus 5.7)
Neste texto percebemos a maneira especial como Jesus quer nos
ensinar sobre os métodos de Deus, especialmente sobre como a
nossa relação com as pessoas interfere em nossa relação com Ele.
Felicidade tem a ver com isso, com entender como Deus espera
que vivamos neste mundo e como Ele pode nos abençoar através
disto. Assim, Ele quer despertar em nós a compaixão pelo nosso
semelhante, através da grande misericórdia Dele por nós. Como
diz o texto “sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros,
perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo.” Efésios 4.32

Compartilhando
1. Compartilhe com o seu Pequeno Grupo qual é o significado de
misericórdia para você. Peça para alguém pesquisar na internet
o que o dicionário diz sobre essa palavra.
2. O texto que lemos em Efésios fala: “tenham compaixão uns dos
outros”, podemos observar também na Bíblia algumas ocasiões
em que Jesus teve compaixão pelas pessoas (Mt 14.14). Por que
os exemplos de compaixão e misericórdia de Jesus deveriam
nos motivar a fazer atos de bondade e ações sociais?
3. Leia o texto de Mateus 25.34-40 e converse com o Pequeno
Grupo sobre as ações que vocês podem realizar para expressar
misericórdia através das ações sociais de nossa igreja.

Tempo de Orar
1. Vamos orar agradecendo pelas misericórdias do Senhor com
nossas vidas.
2. Ore pelos necessitados e enfermos, especialmente pelos que
estão desempregados.
3. Ore pelos pedidos de todos do seu Pequeno Grupo.

Compartilhar com as Crianças
1. Você sabia que misericórdia significa você se importar com
quem está passando por uma dificuldade e ajudá-lo? Dê exemplos de atitudes de misericórdia.
2. Jesus em muitos momentos nos deu exemplos de atitudes de
misericórdia, o maior deles foi morrer na cruz pelos nossos pecados. O que você acha desse sacrifício de Jesus?
3. Que atitudes, você e este Pequeno Grupo, poderiam ter para
ajudar outras pessoas em dificuldades?
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