ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

Abenooar ou amaldiooar? Eis a questmo... (Lc9:51-56)
1-Oraomo e leitura do texto
2-Algupm jise irou com pessoas que por mesquinhez fizeram oposiomo a um
projeto em que vocrestava envolvido? (deixe o povo falar)
3- Quantas vezes estamos empolgados com uma tarefa, um projeto e de repente,
algupm se levanta contra aquela tarefa por coisas pequenas ou mesquinhez?
4- Jesus e seus disct
pulos tiveram que enfrentar isso muitas vezes.
5- Neste texto ele esta mais uma vez enfrentando a oposiomo. Jesus estava
comeoando a se dirigir a Jerusalpm para enfrentar a morte da cruz.
6- Era a grande missmo de sua vida. Toda a humanidade seria beneficiada com
seu sacrift
cio, mas como sempre, por quest}es ridt
culas, os samaritanos se
levantaram em oposiomo a Jesus.
7-Logo os samaritanos que Jesus que defendia tanto! (Veja o caso da mulher
samaritana e da Paribola do Bom Samaritano)
8- Os samaritanos nmo se davam com os judeus. Sypor perceberem que Jesus e
seus disct
pulos estavam viajando para o rumo de Jerusalpm nmo quiseram
receber Jesus. Hospedar Jesus.
9-Imaginem sypessoas atrapalhando Jesus apenas por uma questmo tmo ridt
cula.
10- Isto acontece conosco tambpm. Empreendendo uma grande missmo
poderemos nos deparar com uma oposiomo por quest}es pequenas.
11- Nestas horas nossa ira se acende por nmo acreditarmos que estamos sendo
barrados por quest}es tmo pequenas.
12- Com Tiago e Jomo nmo foi diferente. Vendo a oposiomo dos samaritanos eles
acenderam a ira de tal forma que perguntam a Jesus se poderiam mandar descer
fogo do cpu para destruir aquele lugar. (V54).
13- Engraoado que muitos ainda rezam para eles pedindo brnomos...
14- Jesus imediatamente repreendeu Tiago e Jomo. Jesus lembrou a eles duas
coisas importantes que devem nortear os seus disct
pulos; (V55)
1- Que todos nys somos maus (esppcie de espt
rito) e pa graoa de Deus
que nos capacita a fazer a sua obra.
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2- Jesus nmo veio destruir ningupm, mas salvar e o verdadeiro disct
pulo
de Cristo tem este interesse tambpm.
15- Antes de acender a sua ira contra os que te fazem oposiomo lembre-se
sempre destas duas coisas.
16- Isto irite ajudar a decidir se vocrdeve abenooar ou amaldiooar.

M~sica sugerida:

Eu me rendo

