ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

Luz Acesa (Mt5:1-16)
(17/06/2013)
1- Leitura e oraomo inicial
2- Qual o beneft
cio de se acender a luz quando se chega em casa? Qual o
beneft
cio de toda aquela iluminaomo nos shows? Vocrjiviu um show de
igua e luzes? O que vocrachou? (deixem o povo falar).
3- O texto que lemos pconhecido como o ³
Sermmo do Monte.́ Jesus
comeoa a ensinar as multid}es sobre os aspectos priticos da vida com
Deus.

4- V3 - Syos que admitem ³
pobreza espiritual´pque podem receber o Reino
de Deus. Pessoas que se acham ³
ricas´espiritualmente nmo podem
receber, pois nmo buscam.

5- V4 - Jesus diz que ³
os que choram´sermo consolados. Para chorar p
preciso ter coragem. Syos que trm coragem de chorar, de admitir
problemas pque podem ser consolados. Os que choram para si, nmo
podem ser consolados, pois ningupm tem bola de cristal.

6- V5 - Syos humildes (ou mansos) herdam a terra. Com humildade se
consegue tudo. As pessoas, e o pryprio Deus, resistem aos soberbos. Para
o soberbo tudo pmais dift
cil.

7- V7 - Aprendemos que para alcanoar misericyrdia, ppreciso ser
misericordioso. A pessoa ³
dona da verdade,́ que julga e sentencia os
outros pjulgada e sentenciada com medida ainda pior.

8- V8 - ³
Puros de coraomo´smo pessoal que evitam ver maldade em tudo.

ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

Pessoas que vrem maldade em tudo jsua volta impedem que o Espt
rito
trabalhe no coraomo. Pessoas que antes de ver as qualidades sy
conseguem ver os defeitos smo pessoas que vrem pouco a Deus.

9- V9 - Deus pDeus de Paz. Seus filhos devem ser conhecidos como de
PAZ. Encrenqueiros costumazes nunca smo identificados como ³
Filhos de
Deus.́

10- V12 - Os que sofrem perseguiomo pelo nome de Jesus sermo
recompensados. Nmo paqui qualquer perseguiomo. eperseguiomo por
Jesus, e nmo pelo seu grnio dift
cil, por fazer coisas erradas, etc...

11- eem todo este contexto que Jesus diz que devemos ser SAL E LUZ
(V13-16). O que ele quer dizer pque estamos nesta terra para sermos
pobres espirituais, chorarmos, sermos humildes, misericordiosos,
puros de coraomo, pacificadores e perseguidos.

12- Nmo pescolha. V16 diz ³
assim brilhe a luz de vocrs.́ eordem.

13- A vantagem disso tudo pque seremos ³
bem-aventurados.́
Bem-aventurados significa que seremos felizes.

14- Sua luz tem estado acesa ou apagada? Verifique direitinho pois sua
felicidade depende disso.

M~sica sugerida: Sonda-me, Usa-me.

