
      Quem é Deus? 
                       Lição  5- A Bondade Que Precisamos 

Salmo 116:1-12; 16-18.  
  

 O Senhor é bom, porque Ele sempre ouve e atende as nos-
sas orações. Ele escuta com toda a atenção, por isso sempre pode-
mos pedir a sua ajuda. Normalmente, quando vamos experimen-
tar alguma comida que não conhecemos, pegamos apenas um 
“pouquinho” para provar, e se gostarmos podemos comer mais ou 
até mesmo tudo, não é verdade? Mas se experimentamos e senti-
mos um gosto azedo ou amargo, não comemos nem mais um 
“pouquinho”. No entanto, isso não acontece quando provamos 
nosso Pai, pois Sua Palavra nos garante que Ele é bom. 

 

 

 

 

Nos dias 22 e 29 de Dezembro não    
haverá aula dominical. 

O culto iniciará às 10:15 h da manhã.

08 
Dezembro 

2019 

Uma Grande Família em Cristo, Comprometida a Viver para Deus, 
Valorizar Um ao Outro e Vencer Curitiba e o Mundo para Cristo! 

 
Amando o Inimigo 

 
 Certa vez um homem foi visitar o pregador dizendo que queria se divorciar da 
sua mulher. O pastor disse, “Mas a Bíblia diz que você deve amar sua esposa como 
Cristo amou a igreja. ” (Efé 5:25).  
 O homem respondeu, “Mas, eu não consigo. E, de qualquer forma, eu não sou 
perfeito como Cristo.”  
 O pregador expressou: “Então, se não conseguir assim, lembre-se que Jesus 
nos mandou amar o nosso próximo. Você não pode continuar a amá-la como seu pró-
ximo? ” (Mar 12:33)  
 O homem então falou, “Mas, ela me traiu, não me trata como próximo dela. 
Não consigo amá-la como meu próximo. ”  
“Então,” finalizou o pregador, “Só tenho mais uma palavra do Senhor. ‘Amai os vossos 
inimigos’.” (Mat 5:44; Luc 6:27) 

Mateus 5:43- 48 
 "Vocês ouviram o que foi dito: ‘Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo’. 
Mas eu lhes digo: Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, 
para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o 
seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. 
Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publica-
nos fazem isso! E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo de 
mais? Até os pagãos fazem isso!  
Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai celestial de vocês". 
 
CONCLUSÃO 
 A Bíblia compara a Palavra de Deus a um espelho em que nos vemos como 
somos (Tiago 1:23). Muitos não gostam de espelhos, pois quanto mais velhos ficam, 
menos gostamos do que veem. 
 
 Se olhar para o espelho do meu quarto traz desconforto para mim, muito mais 
desconfortante é olhar para o espelho da Palavra, ato esse que me obriga a admitir 
que não sou o que eu gostaria de ser. 
 


