ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

As trrs antiteses da lt
ngua (PV11:11-13)
1-Oraomo de abertura
2- O que lembra vocrs esta passagem? (Deixar as pessoas darem sua opinimo)
3- Jirepararam como as vezes usamos mal as coisas?
4- Santos Dumond morreu muito deprimido por ver sua invenomo que serviria para
ajudar o homem estar sendo usada para a destruiomo na 1
. Grande guerra.
5- A lt
ngua pum caso deste. Ela foi colocada por Deus para nos abenooar mas
freqentemente a usamos de maneira errada.
A- V11 a Boca deveria ser para EXALTAR mas freqentemente a usamos
para destruir... Quantas vezes vemos reputao}es sendo abaladas pelo mau
uso da lt
ngua. (Vocrjiviu isso?)
B- A lt
ngua deveria ser usada para AJUDAR as pessoas. Levantar os cat
dos,
os desanimados. Deveria ser usada para o ENCORAJAMENTO. Mas ao
contririo disto na maioria das vezes a lt
ngua pusada para
RIDICULARIZAR os outros. Na verdade esta atitude symostra o quanto
falta entendimento aquele que faz isso. Smo pessoas se entendimento que
vivem metidas em confusmo por nmo refrear a lt
ngua.
C- A lt
ngua tambpm deveria saber se portar. Deveria saber a hora de calar-se.
A lt
ngua descontrolada nmo guarda segredo. Se vocrtem um segredo, nmo
conte para quem fala muito. Seu segredo com certeza serirevelado.
6- A lt
ngua foi inventada para EXALTAR e nmo para DESTRUIR.
7- A lt
ngua foi feita para ENCORAJAR e nmo para RIDICULARIZAR
8 A lt
ngua foi feita para saber a hora de calar, e nmo para falar
descontroladamente.
9- Eis as 3 antt
teses da lt
ngua nestes verst
culos. Assim como Santos Dumond se
entristeceu ao ver sua invenomo que teria um bom uso ser destorcida e usada para
o mal, Deus (o inventor da lt
ngua) tambpm se entristece quando usamos mal sua
invenomo.
10- Vocrtem EXALTADO ou DESTRUË
DO? ENCORAJADO ou
RIDICULARIZADO? Vocrsabe a hora de SE CALAR ou FALA PELOS
COTOVELOS?
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M~sica sugerida: Tudo o que sou
Em Tuas mmos descansarei
Meu coraomo Te entrego...
Meu mundo estibem seguro em Tuas mmos
E eu sou Teu pra sempre...
Sim eu creio em Ti, Jesus
Eu pertenoo a Ti, Jesus
A razmo do meu viver
A razmo do meu louvor
Tudo o que sou.
Contigo vou por onde precisar
E se eu sofrer confiarei
Eu viverei conforme o Teu querer
E oTeu amor pra sempre
oh...oh

Eu Te adoro
Eu Te adoro, Deus(4x)

