ESTUDO DO PEQUENO GRUPO
BENdO EXCLUSIVA OU INCLUSIVA? Gn28:1-15
x Ler o texto compassadamente com o grupo
x Deus sempre tem planos maravilhosos para o seu povo. O problema pque
muitas vezes nmo compreendemos o s seus planos.
x Ao nmo compreendermos seus planos acabamos por limitar sua aomo
.
x Neste capt
tulo temos a brnomo de Deus por duas vis}es.
x A vismo de Isaque e a vismo do pryprio Deus.
x Vejamos a benomo na vismo de Isaque:
V3- Que Jacyse multiplicaria e teria muitos descendentes a ponto de se
tornarem uma comunidade de povos.
V4.Que a descendrncia de Jacytome posse da terra de estrangeiros.
Em Gn27:27-29 o conte~do po mesmo.
x Reparem que na brnomo de Isaque nys hoje sert
amos apenas SERVOS
dos descendentes de Jacy.
x euma brnomo exclusivista e que syolha para o pryprio umbigo. Uma
brnomo incapaz de agregar. Incapaz de incluir outros.
x O problema pque a brnomo proferida a Abramo nmo era assim. (Veja
Gn22:16-18). Com destaque para o 18.
x O que aconteceu com a Benomo de Isaque? Ele deixou se levar pelo
egot
smo e pelo pecado.
x Nmo podia ser diferente. Um homem que faz acepomo entre filhos
(Gn25:28) nmo faria acepomo entre seus descendentes e os outros?
x Mas Deus que pamoroso sempre entra na histyria corrigindo o caminho
da brnomo dele.
x Ele aparece a Jacyem sonho e exp}e a Jacycomo seria a sua brnomo.
(Gn28:13-15)
x Quais smo as diferenoas da brnomo proferida por Isaque a Jacye a benomo
de Deus proferida a Jacy? Gn28:14 ³
Todos os povos da terra sermo
abenooados por meio de vocre da sua descendrncia.́

ESTUDO DO PEQUENO GRUPO
.
x A benomo de Deus pinclusiva e nmo exclusivas.
x Vocrtem aceitado a brnomo de Deus como ela realmente pou tem se
concentrado naquilo que interessa sya vocr?
x Serique como igreja estamos atentos na brnomo de Deus como ela pou
estamos concentrados apenas nos aspectos dela que tem a ver conosco?
x Lembrem-se. A brnomo de Deus pINCLUSIVA e nmo EXCLUSIVA. Nmo
permita que o pecado limite a brnomo de Deus na sua vida.
Musicas Sugeridas: Preciso de Ti / Corpo e Famt
lia

