
Bondade e Misericórdia, marcas de saudável unidade 

TEMPO DO AMOR E CUIDADO UNS PELOS OUTROS (20 min) 
Vamos conhecer os nossos visitantes, ouvir as necessidades uns dos outros e orar uns pelos outros, em 

especial, pelos líderes e família hospedeira. 
“Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida; e habitarei na Casa do SENHOR 

para todo o sempre.” (Salmo 23: 6) 

TEMPO DE LOUVOR (10 min); 
 

QUEBRA-GELO (5 min);  
 

 

TEMPO DA PALAVRA – Para ler e Refletir (5 min) 
O que fazer quando vemos alguém numa situação de sofrimento e desesperança? A Bíblia nos ensina a 

sermos compassivos e misericordiosos para com o nosso próximo. Estamos no 2º livro de Samuel, na Maratona 
Bíblica da PIBAC e uma das passagens do Antigo Testamento que bem expressa a misericórdia divina entre os 
homens é a aliança feita entre Davi e Jônatas (I Sm 20: 14). Após a morte de Jônatas, Davi manifestou a lealdade 
dele para com o seu amigo através da bondade e da misericórdia exercida para com Mefibosete, neto de Saul, 
seu perseguidor.  

“Então, lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jônatas, teu pai, e te 

restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa.” (II Samuel 9: 7) 

Na mensagem de domingo à noite fomos encorajados a abandonar o discurso e abraçarmos a prática da 
bondade, de sairmos da inércia para o exercício da compaixão pela miséria alheia. Jesus teve íntima compaixão da 
multidão curando os seus doentes quando estes o seguiam: “Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande 
multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes.” (Mt 14: 14)  

Através do seu grande amor, Deus se importa tanto com um indivíduo doente, aleijado desde a infância, 
que se vê como indigno de se encontrar em sua presença, a semelhança de Mefibosete, quanto com uma 
multidão que o segue ansiando por cura. Pelos exemplos de Jesus, o Filho de Deus, e de Davi, um homem 
segundo o coração de Deus, é possível estarmos atentos em nosso cotidiano às inúmeras oportunidades que 
surgem para alimentarmos os que não têm esperança a fim de que se assentem conosco para comerem e se 
fartarem diante do SENHOR, principalmente da comida que não perece, ou seja, daquela que permanece para a 
vida eterna (a Palavra de Deus).  (Jo 6: 27)  

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO (40 min):  

1. Em algum momento de sua vida você já se viu como alvo da falta de misericórdia e bondade de alguém 
no momento em que você precisou? (Lc 10: 25-37) 

2. Conscientes de que os nossos dias estão bem abreviados, quais são as oportunidades que você tem 
percebido no seu dia-a-dia que podem ser mais bem aproveitadas para o exercício da bondade e da 
misericórdia para com o seu próximo, principalmente no seu seio familiar e parental? (1 Tm 5: 8) 

3. Você tem visto este PGM como uma oportunidade de exercício prático de amor e cuidado? Você pode 
compartilhar o que tem visto de edificante em nosso PGM? No que podemos contribuir no nosso grupo 
para que cresçamos em unidade na prática da bondade e da misericórdia uns para com os outros? (At 2: 
42) 

TEMPO DE CLAMOR (10 min): 
Que o Espírito Santo nos ajude a sermos misericordiosos e bondosos uns para com os outros, não 

deixando de nos exortar (encorajar) mutuamente em amor para cresçamos de maneira madura como família 

perdoando-nos mutuamente no temor do SENHOR.  

www.pibaguasclaras.org.br   
Águas Claras, 04 a 06 de julho de 2018.  

Lembrete do PGMita:  Hoje temos a oportunidade 

de ascendermos mais um degrau em nossa 

comunhão com Deus e para com o próximo. 

Abramos os nossos corações para que isso aconteça. 

http://www.pibaguasclaras.org.br/

