GENTE

COM-PAIXÃO

Oração Inicial:
De mãos dadas ore com sua família.

Louvor e Adoração:
Louve com alegria e adore
com entusiasmo

Compartilhar a Palavra:
Oportunize o diálogo e a participação

Oração Final:
Interceda e Agradeça
Simplicidade
Objetividade
Abençoador

‘‘A igreja começa no lar’’

HINOS SUGERIDOS:
Nada pode calar um
adorador | Eyshila

O Maior Pintor
do Mundo | Pr. Lucas
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GENTE COM-PAIXÃO

Texto Básico: Mateus 5.7

INTRODUÇÃO
No Sermão da Montanha, ou "do Monte" o Senhor fala da profundidade do caráter e da ética de seu Reino. Essa
bem- aventurança inicia uma fase diferente da proposta de felicidade do Mestre. As quatro primeiras estavam
direcionadas para nossa relação com Deus. Aqui "bem-aventurados os misericordiosos" inicia uma fase onde
apresenta a felicidade que vem através de uma relação santa diante dos homens, uma relação com o próximo
baseada no caráter de Cristo e nas exigências do Reino. Vejamos as implicações dessa mensagem de Cristo.

MISERICÓRDIA NÃO É COMPLACÊNCIA
Complacência é uma tendência usual para concordar com outra pessoa na intenção de agradá-la ou para parecer
agradável. Em outras palavras não é ser conivente com o erro e passar a mão na cabeça de alguém que esteja no
pecado, mas sim, ser movido pela compaixão e ter a disposição de confrontá-lo com a verdade, e depois em amor
ministrar-lhe o cuidado e o tratamento correto para sua cura.

MISERICÓRDIA É REFLUXO DO AMOR DE DEUS
A Bíblia está repleta de passagens falando da grandiosa misericórdia que Deus dispensa a nós (Êx 33.19; Lc 1.50;
Ef 2.4,5). Esta misericórdia que Deus derrama reﬂuxualmente deve ser imitada, pois este é o propósito do Senhor:
"Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai" (Lc 6.36). Como disse Dietrich Bonhoeffer:
"Somos misericordiosos porque temos por Senhor, o Misericordioso".

MISERICÓRDIA É PODER DO ESPÍRITO
A misericórdia é um dom do Espírito concedido por Deus, o qual devemos desenvolver com alegria (Rm 12.8). Quando
isto acontece recebemos poder de Deus para ministrar ao próximo mesmo que este seja alguém que nos persegue e
maltrata: "Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber; porque, fazendo isto,
amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça"(Rm 12.20).

RAZÕES PARA SER MISERICORDIOSO
Deus nos criou para o bem: "Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão
preparou para que andássemos nelas" (Ef 2.10).
Revela o caráter de Deus: "Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai" (Lc 6.36)
Sacrifício agradável a Deus: "Não negligencieis, igualmente, a prática do bem e a mútua cooperação; pois, com tais
sacrifícios, Deus se compraz" (Hb 13.16). Quando fazemos o bem, quando socorremos alguém, quando alimentamos
o faminto, quando saciamos o sedento e vestimos o nu, isto se torna uma oferta que é recebida com muita alegria pelo
nosso Deus.
.
Daremos conta da nossa administração: "Então, mandando-o chamar, lhe disse: Que é isto que ouço a teu
respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela" (Lc 16.2). A vida é uma dádiva
recebida de Deus, precisamos entender que um dia prestaremos conta de tudo que envolve nossa vida aqui na terra,
seja saúde, bens, relacionamentos, vida de santidade ou de pecado, não importa, Deus pesará na sua balança
nossa administração.

CONCLUSÃO
Em suma, misericordiosos na perspectiva do reino é gente "com-paixão", e "compaixão". Primeiro porque
sua paixão está em Deus e na sua obra. Sua fome é fazer a vontade do Senhor, sua bebida é ver o reino de
Deus sendo estabelecido no lugar onde está, no seu aqui e no seu agora, e por isso tem paixão, vive "compaixão". Ser misericordioso é ser bem aventurado.

PERGUNTA PARA REFLEXÃO
Qual a maior diﬁculdade que você encontra para demonstrar misericórdia? Como
podemos demonstrar a misericórdia de nosso Pai Celestial no seio familiar?
Adaptação SEREP

