ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

Desbravando INIMIZADES (Mt5:43-48)
(24/06/2013)
1- Leitura e oraomo inicial

2- O que pdesbravar? (deixem o povo falar...)

3- Segundo o dicionirio DESBRAVAR e

v.t. Arrancar o mato apys rooamento.
Preparar terreno para cultura; arrotear.
Explorar, como pioneiro, regi}es atpentmo desconhecidas.
Fig. Polir, civilizar.
Tornar manso, domar.
V.pr. Perder a braveza, desenfurecer-se.
4- Os bandeirantes paulistas empreenderam ³
Entradas ou Bandeiras´nos
spculos XVI e XVII para DESBRAVAR o territyrio brasileiro.

5- Eles iam a busca de ouro, prata, terras fprteis, t
ndios para escravizar.

6- ejustamente por causa dos bandeirantes que o Brasil ficou do tamanho
que ficou e se tornou este pat
s continente.

7- Neste desbravamento, a populaomo foi se interiorizando, tribos foram
amansadas e o Brasil ficou maior do que o Tratado de Tordesilhas
determinava.

8- Apesar de hoje vermos o resultado positivo das Bandeiras, quando eles se
embrenhavam mata jdentro podiam nunca mais voltar, e muitos nmo
voltavam e eram mortos por virias doenoas, ataques de animais, t
ndios e
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etc...

9- No texto que acabamos de ler Jesus nos manda AMAR O INIMIGO.

10- Os antigos eram muito preconceituosos (assim como hoje). O sujeito podia
atpnmo ser inimigo dele, mais nmo comiam, nmo se confraternizavam com
ningupm que nmo fosse de seu ct
rculo religioso.

11- As pessoas daquele ct
rculo religioso de Jesus sycumprimentavam os
seus mais pryximos (parece que nmo mudou muita coisa, quando cristmos
syficam com cristmos).

12- Syque Jesus chocou a sociedade de sua ppoca quando disse para AMAR
O INIMIGO. (V43 e 44)

13- Jesus disse mais. Disse que em nossos relacionamentos nmo devemos
fazer acepomo entre AMIGOS E INIMIGOS.

14- Assim como Deus faz chover sobre JUSTOS E INJUSTOS, os filhos Dele
amam amigos e inimigos. (v45)

15- Mas como pposst
vel isso? O que estipor tris desta ordem de Jesus p
um plano para que VOCÇTORNE TODO ³
INIMIGO´seu em AMIGO.

16- A base para se afirmar isso estino texto anterior (Mt5:38-42).

17- Nele Jesus diz para ³
NO RESISTIRMOS AO PERVERSO, OFERECER A
OUTRA FACE, ENTREGAR MAIS DO QUE QUEREM TOMAR...´
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18- Nmo pficil isso, mas assim como os bandeirantes DESBRAVARAM o
interior brasileiro, e isso nmo foi nada ficil, assim tambpm somos
advertidos por Jesus para DESBRAVAR a INIMIZADE transformando-a em
AMIZADE. Tornando o INIMIGO MANSO. Tornando-o amigo.

M~sica sugerida:
Tudo o que sou (Adoraomo e adoradores)

