ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

Bajulados e Bajuladores 1Ts2:2-6
1- Jirepararam como gostamos de receber elogios? Jirepararam como
gostamos de ouvir o que queremos?
2- Todos gostamos disso. O problema pque nem sempre ouvir o que
queremos pode nos edificar.
3- Aliis geralmente o que nos edifica pjustamente o contririo do que
queremos ouvir!!!
4- Precisamos estar atentos a isto.
5- Hoje em dia para se ³
encher uma igreja´muitas pessoas e lt
deres trm dito
o que as pessoas querem ouvir.
6- Muitas pessoas tambpm tem acorrido a lugares onde smo ditas coisas que
os agradam.
7- Paulo estava sendo sendo cobrado por nmo falar ao povo o que eles
queriam ouvir. Talvez outros estivessem fazendo isso.
8- O que Paulo fala pque quando vocrnmo tem motivos impuros e suas
inteno}es nmo estmo baseadas em erro (V3) vocrnmo fala para agradar a
pessoas e sim a Deus!!!
9- Portanto podemos perceber que as vezes para agradar a Deus
desagradamos os homens.
10- Vocrjificou contrariado com uma Palavra vinda de Deus?! Por exemplo
quando a Palavra diz que vocrdeve ³
Amar seus inimigos´vocrgosta?!
11- Quando a Palavra diz que devemos perdoar, ou ter pacirncia vocrgosta?!
12- emuito ficil ³
bajular´uma pessoa. emuito ficil uma igreja ³
bajular´seus
membros (V5). Mas a bajulaomo pode edificar? Pode abenooar?
13- Estejamos abertos para a Palavra de Deus como ela p. Nunca apenas para
o que nos agrada.
14- Repudie bajulaomo. Nmo bajule. O amor nmo bajula. Ama. Amor implica em
falar a verdade.
15- Se hialgupm que bajula, este prestaricontas a Deus. Mas syexistem
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bajuladores porque existentes pessoas que gostam de serem bajulados.
16- Ambos estmo errados diante de Deus.

Sugest}es de M~sicas
³
Sei que observas meu coraomo, por vezes aflito esta´
Sonda-se e Usa-me (Aline Barros).
Prosto-me diante da Cruz. (Aline Barros)

