
Procurando Jesus na Terra Santa

COMEÇANDO EM COMUNIDADE 
1.  Se esta semana fosse uma música, qual seria o nome dela? E que tipo 

de música seria? (animada, em tom menor triste, de fazer pensar, 
rápida etc...).

2. Em sua opinião, qual é o mais desafiador, radical, ensinamento 
de Jesus? Um que talvez você pergunte se realmente deveria ou 
precisa seguir.

EXPLORANDO EM COMUNIDADE 
Corrie Ten Boom, no livro Reflexões sobre a Gloria de Deus (página 
69), escreveu: “Na África, um homem veio a uma reunião com mãos 
enfaixadas. Eu perguntei a ele como havia se machucado. Ele disse: 
‘O telhado de palha do meu vizinho pegou fogo, e eu ajudei ele a 
apagar; foi assim que eu queimei minhas mãos.’
Mais tarde eu ouvi a historia por completo. O mesmo vizinho tinha 
muito ódio dele e colocou fogo no telhado de sua casa enquanto sua 
esposa e filhos dormiam a noite, os quais correram grande risco de 
morte. Felizmente, conseguiu apagar o fogo em sua casa a tempo. 
Porém, fagulhas voaram até o telhado do homem que havia colocado 
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fogo na casa ao lado e sua própria casa começou a entrar em chamas. 
Não havia nenhum ódio no coração desse Cristão; o que havia era 
amor por seu inimigo. E ele fez tudo quanto pode para apagar o fogo 
que se alastrava rapidamente na casa de seu vizinho. E foi assim que 
suas próprias mãos se queimaram.”

3.  O que mais mexeu com você em relação a essa história?

ESTUDANDO EM COMUNIDADE assista o vídeo “O Sermão do Monte”
4. Faça uma lista de pelo menos 3 ensinamentos de Jesus no Sermão 

do Monte:

a) _________________________________________________  

b) _________________________________________________ 

c) _________________________________________________   
5.  Quais são as 3 lições principais apresentadas no episódio de hoje 

sobre o Sermão do Monte?

a) Os ensinamentos de Cristo no Sermão do Monte  são ______

_____________________________________ para os Cristãos. 

b) Os ensinos de Jesus descrevem  _______________________.

c) A media que crescermos em nosso relacionamento com 

Cristo, iremos _______________________________________

____________ apresentados em Seus ensinamentos do Monte. 

REFLETINDO EM COMUNIDADE
6. O que quer dizer para você que “os ensinos de Cristo neste 

sermão não mostram o que é produzido POR Cristãos, mas ao 
contrario disso o que é produzido NOS Cristãos”?

7. Em sua opinião, qual o ponto mais importante da lição de hoje?
8. Como os seguintes versos bíblicos contribuem para com a 

mensagem de hoje? Tito 3:5 e 2 Coríntios 3:18

AGINDO EM COMUNIDADE
9. Que lição você está tirando deste estudo? 
10. Como você pode falar e compartilhar essa lição?

lição 6 o sermão do monte                                                                                                      www.aResposta.com.br


