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GANHAR 5 min 

De longe para PERTO 

 Momento OIKÓS: Nesta semana, vamos olhar com 
misericórdia para as pessoas que estão vivendo suas 
vidas ainda sem conhecer a Jesus Cristo. Ore, fale e sirva 
alguém que esteja nessa condição. Seja usado por Deus. 

 

 
CONECTAR 15 min 

De perto para DENTRO 

 Acompanhe o que está acontecendo na PIBJC. Acesse o 
link: https://bit.ly/News040721  

 PRATO CHEIO: o envolvimento de sua Célula tem sido 
essencial para o sucesso desse projeto. Continue 
mobilizando pessoas para doarem as cestas de 
alimento. Em breve, vamos iniciar uma nova fase de 
entrega das cestas na Sede.  

 TIME DE SERVOS DA PIBJC: Apresente-se para o serviço 
no time da PIBJC. O treinamento para os voluntários 
será no dia 10/7. Fale com o Kaian ou a Pra. Suene.  

 ADORAÇÃO E INTERCESSÃO: Sinto Fluir 

 https://www.youtube.com/watch?v=bwUJsH6bVEI 
 

 
FORMAR 15 min 

De dentro para o CENTRO 
Veja a síntese da mensagem de domingo de manhã: 
https://youtu.be/0Dh6JwksPWI 
 
EDIFICAÇÃO: Texto base: Mateus 5.1-9 
“Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão 

misericórdia” (v.7). 
1. INTRODUÇÃO 

A escada inteira das Bem-Aventuranças descansa sobre a 

graça, e a graça põe cada passo em seu lugar, e é a graça 

que, neste lugar, ensinou o homem a ser misericordioso, e 

o abençoou, e lhe deu a promessa de que alcançará 

misericórdia. Lembrando que esses degraus que estamos 

falando, não são dados para obter a Salvação, mas dá os 

sinais e evidências da obra da graça na vida de uma pessoa.  

2. QUEM SÃO AS PESSOAS MISERICORDIOSAS? 

Misericordiosos são aqueles que: alcançaram misericórdia 

quando se viram pobres de espírito. Com coração 

quebrantado reconheceram que são vazios e pobres em si 

mesmos. Eles choram ao reconhecer que seus pecados o 

afastam de Deus. Então, o Pai vem e enxuga suas lágrimas. 

Alcançaram também a graça da mansidão, e se tornaram 

amáveis, humildes, contentes, separados do mundo e 

submissos a vontade do Senhor. Haviam alcançado mais 

graça ainda, pois aprenderam a ter fome e sede de justiça. 

Eles amavam o que é reto, e tinham fome de fazer o que é 

reto; tinha fome de ver outros agirem retamente, tinham 

fome de ver estabelecido o Reino de justiça.  

3. QUAL É A VIRTUDE DAS PESSOAS MISERICORDIOSAS? 

A) São benevolentes para com os que passam necessidade. 

B) Exercem perdão pleno das ofensas pessoais recebidas. 

C) Têm um coração missionário e intercessor em favor 

daqueles que são visivelmente pecadores. 

D) Não passam adiante as faltas de seus irmãos. 

 

Resumindo: sejamos amáveis e benévolos com todos. 

 

4. RECOMPENSAS PARA OS MISERICORDIOSOS 

Aqueles que têm sido misericordiosos alcançam, também, 

a misericórdia de outros. Mas o pleno sentido do texto 

refere-se, sem dúvida, àquele dia em que Paulo escreveu a 

seu amigo Onesíforo: “O Senhor conceda-lhe encontrar a 

misericórdia do Senhor naquele dia” (II Timóteo 1.18). 

 
MULTIPLICAR 30 min 

Do centro para FORA 

 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

1. Você se lembra de uma situação em que alguém agiu 

com misericórdia com você? Compartilhe com o grupo.  

 

2. Você precisa usar de misericórdia com quem, nesses 

dias? Suprir alguma necessidade de alguém? Exercer o 

perdão? Levar a Salvação de Deus a alguém? Compartilhe. 

 

Equipe Pastoral | PIBJC 

https://bit.ly/News040721
https://www.youtube.com/watch?v=bwUJsH6bVEI
https://youtu.be/0Dh6JwksPWI

