ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

Auto Recomendaomo (2Co3:1-6)

1- Oraomo e leitura

2- O que pauto recomendaomo para vocrs?

3- ³
Auto recomendaomo´pode ser muitas coisas, mas aqui vamos tratar como
a³
tentativa de mudar o conceito das pessoas sobre nys.́

4- ecomum em nossas vidas nos depararmos com situao}es em que vemos
pessoas se recomendarem.

5- A nmo ser que seja para enviar um currt
culo para uma vaga de emprego ou
para conseguir um namorado (a) a auto recomendaomo na maioria das
vezes ptotalmente desnecessiria.

6- Nmo se impressiona um chefe com um discurso bonito. O que o
impressionaripum trabalho bem feito.

7- Nmo pa cara de bom aluno que traz um 10 para o boletim pestudo,
atenomo e esforoo.

8- O que adianta sermos simpiticos com as pessoas a nossa volta e nmo
sermos solt
citos em suas necessidades?

9- Nmo adianta vocrdizer o quanto bom marido p. Quem poderidizer isso
serisya esposa e vice versa...
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10- Assim como em nossas relao}es sociais, na vida espiritual, tem muita
gente que se auto recomenda.

11- eficil perceber a auto recomendaomo espiritual de uma pessoa em
apenas uma conversa de 5min.

12- A pessoa tenta mostrar conhecimento bt
blico. Enfatiza sua prypria justioa.
Fala muito jrespeito de si, do que faz e do que deixa de fazer na vida
espiritual. Fala muito da postura dos outros...

13- No fundo o que estipor tris da ³
auto recomendaomo´po desejo de
sermos admirados. Obviamente que este desejo ppositivo atpcerto ponto.
14- Paulo nmo se auto recomendava. Ele sabia que a sua maior recomendaomo
eram de seus frutos.

15- Como dizem ³
contra fatos nmo hiargumentos.́

16- V1 e 2 Paulo afirma que nmo precisa se auto recomendar e muito menos
de carta de recomendaomo escrita. Seus ouvintes eram sua carta. Seus
frutos eram sua carta.

17- Se auto recomendar pesquecer a quem servimos. Esperar a
recomendaomo. Trabalhar para que os frutos recomendem psaber que a
capacidade vem de Deus (V5)

18- Porpm syprecomendado pelos seus frutos aquele que permite ser
vivificado pelo Espt
rito. (v6).
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19- Vocrtem se auto recomendado muito ou busca frutos que o recomendem
atravps da capacitaomo que vem de Deus atravps do Espt
rito?

20- Cuidado, se auto recomendar pbuscar identidade de maneira muito
efrmera porque a identidade ³
auto recomendada´no fundo nmo existe. e
fantasia. Se apegar a isso plidar com problemas pessoais e profundos na
certa.

21- Compartilhamento de pedidos e oraomo.
M~sica sugerida:

Vem, esta pa hora da adoraomo...

