Microfone e

preocupadas com o exterior, com o que era mostrado. O padrão
era a conduta do próprio homem.
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Lições de Jesus para a vida
Mateus 5.38-42
SENTIR
Se você tivesse de se lembrar agora de uma grande lição que você
aprendeu, qual seria?
A vida é uma grande sala de aula. A gente nasce, cresce e se
desenvolve vivendo instantes que, por pequenos que sejam ou
pareçam, nos ensinam lições. A vida é um aprendizado constante,
e tudo aquilo que aprendemos nos enriquece. Sim, até as coisas
ruins, porque nos mostram que somos falíveis, podemos errar, e
que temos a chance de andar por um caminho diferente.
No dia a dia aprendemos coisas como que não podemos ter tudo
o que desejamos, que sempre podemos tentar de novo, que não
podemos (e nem é saudável) agradar todo mundo, que somos
responsáveis por aquilo que fazemos, que o dinheiro não resolve
todos os problemas... Algumas das lições que aprendemos deixam
cicatrizes, outras podem deixar outro tipo de marcas, mas todas
fazem parte da nossa história.
APRENDER
No capítulo 5 do evangelho de Mateus, que marca o começo do
Sermão do Monte, Jesus ensina diversas lições sobre ética,
confrontando a dos fariseus com a do Reino de Deus.
Os fariseus tinham uma ética baseada na tradição, no cumprimento
literal da Lei, atentando para ações concretas que estavam mais

Já a ética do Reino está baseada na Palavra de Deus, tem foco no
cumprimento do significado mais profundo da lei, atenta para a
intenção do coração, para o ser mais do que para o fazer. O padrão
é o próprio Deus.
Converse com o grupo de forma sincera e responda: Você acha
que o que Jesus nos ensina pode ser praticado em nossos dias?
REFLETIR
“‘Olho por olho e dente por dente’. Mas eu lhes digo: ‘Não resistam
ao perverso’” (v. 38). Já desejou se vingar de alguém? Como
podemos lutar contra o desejo de vingança?
“Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra” (v.
39). Qual é a nossa reação diante da agressão ou da injustiça?
“E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve
também a capa” (v. 40). O que vale mais: aquilo que você tem ou
aquilo que você é?
“Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele
duas” (v. 41). O que é carregar a mochila de alguém hoje? Até onde
você está disposto a ir?
“Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja
pedir-lhe algo emprestado” (v. 42). Como podemos ajudar alguém
de forma eficiente?
APLICAR
Será que o padrão apresentado por Jesus é elevado demais? A
boa notícia é que nada disso será praticado com base no nosso
esforço, mas no poder e na graça do Espírito Santo em nós.
Ele nos capacitará. É dele que precisamos!

