ESTUDOSDEGRUPOSPEQUENOS
TEMPODEGRATIDÃO
Comecem com um tempo de gratidão pelo que Deus tem feito ao longo da semana.

MISERICORDIOSOSEPUROSDECORAÇÃO
A cultura tem algumas compreensões sobre felicidade. Talvez, a definição mais básica é que a
felicidade se resume a momentos de prazer e de euforia. Isso acontece quando você compra ou
conquista alguma coisa, ou, quem sabe, quando você está no primeiro estágio de um relacionamento. Você quer experimentar o oceano chamado alegria, porém você só tem acesso a um conta
gotas e nunca é saciado.
Segundo Jesus, felicidade é um estado da existência: ou você é ou você não é. Não são as situações externas que determinam se você é feliz ou não. É a sua realidade diante de Deus.
Os misericordiosos são felizes, não por não exercerem justiça mas sim por irem além da justiça.
Corrigem os filhos, no entanto, caminham ao lado. Dão feedback a funcionários difíceis, como
também dão oportunidade de capacitação. Os puros de coração são felizes pois são íntegros
diante de Deus, com seus pensamentos, motivações, ações, e também diante dos outros. Eles não
precisam fingir alguém que eles não são. Não precisam fazer teatro para que as pessoas pensem
que eles são alguma coisa.
MATEUS 5.7-8
7 Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia.
8 Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus.

APLICANDOAPALAVRA
1. Diante do que foi ouvido no domingo, destaque o que mais chamou sua atenção e como isso
tem implicações para sua vida.
2. Em quais momentos você tem mais dificuldade de ser misericordioso?
3. Quais atitudes você precisa assumir para se tornar uma pessoa mais íntegra (pura)? Dê exemplos do seu cotidiano.
4. Analise sua família/casamento e compartilhe momentos em que a felicidade esteve presente,
quando foram colocadas em prática as ações de pobreza de espírito, choro, mansidão, misericórdia e pureza. Comente também quando você correu atrás da “felicidade” e não a encontrou.

TEMPODEORAÇÃO
Aproveitem deste tempo para orar pelas necessidades do grupo.

