
 

  

  

REFLEXÕES PARA PEQUENOS GRUPOS 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhem individualmente no seu Pequeno 

Grupo: Como eu lido com as pessoas com quem tenho algumas dificuldades 

relacionais? 

CÂNTICO: “Alto preço” 

REFLEXÃO: Amar os inimigos, como eu faço isto? 

Mateus 5:43-48 

 43  Vocês ouviram o que foi dito: “Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo”.  

 44  Mas eu lhes digo: Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem,  

 45  
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. 

 46  
Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os 

publicanos fazem isso!  

 47  
E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo de mais? Até os 

pagãos fazem isso! 

 48  Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai celestial de vocês. 

 

Encontramos uma ótima demonstração prática deste ensino de Jesus em Marcos 5:1-

20. Neste texto temos a descrição onde, Jesus dirigiu-se com os seus discípulos para o 

outro lado do lago da Galileia. Ali era uma região onde nenhum judeu queria estar, ou 

morar, pois era a região dos gadarenos. Ao chegar do outro lado do lago com seus 

discípulos, Jesus foi recebido por um homem doente, que vivia em sepulcros. Ele vivia 

atormentado, endemoniado e possuído por uma legião de demônios. Este homem se 

mutilava e nem correntes de ferro eram suficientes para prendê-lo. Isto impactava a 

todos que o viam, nem sua família queria ficar com ele. 

O homem endemoniado caminhou na direção de Jesus, e com uma palavra de 

autoridade, Jesus liberta este homem daquela terrível situação. Jesus fez por aquele 

homem o que nenhuma comunidade até aquele momento havia feito. 

Após este fato, a comunidade daquele lugar pediu que Jesus saísse dali, mesmo vendo 

o que Jesus havia feito de bom por aquele homem. Eles não queriam Jesus ali daquele 

lado do Lago. Jesus é convidado a se retirar daquele lado do Lago.  

O homem agora restaurado livre dos demônios quer seguir com Jesus, mas Jesus não 

permite e diz: vá para casa, para sua família e anuncie o quanto o Senhor fez por você.  

O homem ficou e contava sua história para todos causando grande admiração. 



 

  

  

Passado algum tempo Jesus volta a esta região do outro lado do lago, e agora 

encontra um povo que quer recebe-lo, quer  conhece-lo, quer tocar na sua roupa, 

porque através da história daquele homem antes endemoniado, que ficou anunciando 

quem o libertara, todos agora queriam ver e se achegar a Jesus. 

Nós muitas vezes “demonizamos” pessoas “do outro lado”. Desprezamos pessoas 

pelos mais variados motivos e esquecemos de ir até elas com uma palavra de amor. 

Desprezamos os que falam mal de nós, os que nos machucam, os que nos ferem, os 

que pensam diferente. São as pessoas “do outro lado”. 

 Nós nos esquecemos que algum dia todos nós estivemos “do outro lado”, e foi o amor 

do Pai que nos resgatou. 

Deus quer que aprendamos a amar as “pessoas do outro lado”, os nossos inimigos. 

REFLEXÕES: 

- Como eu estou me relacionando com pessoas que me feriram? 

- O que eu desejo para as pessoas que me machucaram? 

- Sou capaz de desejar algum mal às pessoas que me fizeram muito mal? 

- Como estou lidando com as pessoas que pensam diferente de mim? 

- O que preciso fazer para demonstrar amor às pessoas que me machucam, pessoas 
que discordam de mim, pessoas que me fizeram muito mal? 

MINHA ORAÇÃO:  

Senhor, 

Ensina-me a suportar os que me machucam, 

Ensina-me a aceitar os que pensam diferente de mim, 

Ensina-me a conviver e aceitar a s pessoas que pensam diferente de mim, 

Ensina-me a amar os que me odeiam 

Em nome de Jesus, AMÉM! 

 

MOMENTO DE ORAÇÃO 
 
Oremos pela nossa aprendizagem do amor ao inimigo, o amor às pessoas “do 
outro lado”. 
 



 

  

  

Alto Preço 
Asaph Borba 
Tom: A# 

Intro: Gm  Cm (4x) 

   Gm                       D7 
Eu sei que foi pago um alto preço  
Eb7M        Cm7           Gm           F/D 
Para que contigo eu fosse um meu irmão 
Gm                 D7 
Quando Jesus derramou sua vida 
Eb7M F#º Gm F/D 
Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, Pensava em 
nós 
 
   Gm                       D7 
Eu sei que foi pago um alto preço  
Eb7M        Cm7           Gm           F/D 
Para que contigo eu fosse um meu irmão 
Gm                D7 
Quando Jesus derramou sua vida 
Eb7M               F              F#º               G4  G 
Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, Pensava em 
nós 
 
      Eb7M    F              Bb   Cm Bb/D 
E nos via redimidos por seu sangue,         
    Eb7M            F         Bb Cm Bb/D 
Lutando o bom combate do Senhor 
       Eb7M                   C#° 
Lado a lado trabalhando, sua Igreja edificando  
Bb                        F4 F 
E rompendo as barreiras pelo amor 
 
      Bb                F/A      Eb/G          Dm7 
E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui 
    Eb7M        Bb/D               C4      C         F4  F 
Que pagaremos o preço de sermos um só coração no 
Senhor 
       Bb                  F/A         Eb/G       Fm Bb7 
E por mais que as trevas militem e nos tentem separar 
    Eb7M   B°       Bb/D     Cm     F       Bb  F 
Com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar 
 
      Bb                F/A      Eb/G          Dm7 
E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui 

  
 
 
 
 
 
 
   Eb7M        Bb/D               C4      C         F4  F 
Que pagaremos o preço de sermos um só coração no 
Senhor 
       Bb                  F/A         Eb/G       Fm Bb7 
E por mais que as trevas militem e nos tentem separar 
    Eb7M   B°       Bb/D     Cm     F  F#°   Gm  Gm/F 
Com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar 
 Cm     F  F#°   Gm  Gm/F 
Unidos iremos andar 
 Cm     F  F#°   Bb 
Unidos iremos andar 
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