ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

A Pedra Angular
Ef2:14-22
x Jireparou como as pessoas se apegam a igrejas, tradio}es e amizades?
Deixe o povo falar...
x Muitas vezes as pessoas optam por igrejas ou religi}es por causa das
amizades e por causa das tradio}es religiosas.
x Isto acontece com catylicos, onde a pessoa simplesmente pratica as coisas
do catolicismo e nmo tem intimidade com Deus.
x Isto tambpm acontece com evangplicos que mesmo sabendo que sua
igreja nmo pbt
blica, sua lideranoa, seu pastor... optam por permanecer
pelas amizades e tradio}es jiadquiridas.
x Porpm o texto nos adverte que Jesus pa nossa Paz. Foi Jesus que tirou
nossa inimizade com Deus... mais ningupm. Pastor nenhum, bispo
nenhum, apystolo nenhum, santo nenhum...
x E o nosso relacionamento com Deus, que foi aberto por Jesus, pum
relacionamento VIVO...pois o Espt
rito Santo habita em nys. eo Espt
rito
que nos divida... age em nys (v18)
x A palavra ainda diz que somos membros da famt
lia de Deus. Esta famt
lia
estiespalhada pela Terra e estinos cpus tambpm representados por
todos que morreram em Cristo. (V19). A famt
lia de Deus transcende a
igreja local. Ela pmaior que paredes ou a congregaomo local.
x Estamos juntos. (v22). Mas estamos juntos nmo pelo social. Estamos juntos
para crescermos em Cristo. Para cada vez mais sermos morada do
Espt
rito Santo. E como se faz isso?
x Observando que nossa pedra angular pCristo. Cristo po fundamento de
nossa fp. Ningupm mais! Igreja nenhuma, padre nenhum, pastor nenhum, pai
de santo nenhum, profeta nenhum, tradiomo nenhuma...
x Estamos juntos para sermos edificados sobre o fundamento dos apystolos
e profetas (pela bt
blia, pois todos eles estmo mortos mas deixaram as
Escrituras). (v20)
x Portanto, se uma igreja, ou tradiomo, ou pastor, padre etc... sair do
fundamental que pCristo e nmo valorizar a Palavra... CAIA FORA. O
fundamento da sua salvaomo deve ser Cristo.
x Mas sem arrogkncia, pois tudo isso acontece quando estamos JUNTOS!
x Onde vocrtem colocado seu fundamento? Na Pedra Angular que pJesus
ou em coisas de homens... Se nmo for em Jesus, se arrependa e mude de
rumo. Volte-se para Jesus.

