ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

CACETADA COM JEITINHO (2Sm12:1-13)

1- Oraomo e leitura

2- Algupm gosta de tomar cacetada (verbal, moral, ft
sica?) E de dar
cacetada? Vocrjiprecisou dar uma cacetada em algupm?

3- Neste texto vemos o profeta Natmdando uma cacetada no rei Davi.

4- Nmo era ficil dar uma cacetada no rei. Se o rei se enfezasse ele poderia
prender, torturar, matar.

5- Portanto era muito importante que Natmdesse uma cacetada de uma
forma muito especial para nmo se dar mal.

6- Uma cacetada que acaba bem no final apresenta algumas caractert
sticas.

7- Esta cacetada que Natmdeu em Davi foi muito especial por apresentar
algumas caractert
sticas...

a. V1- Deus enviou a Davi. Se vamos dar uma cacetada em algupm
que seja sob orientaomo de Deus. Cacetada na carne sytraz
desgraoa. Cacetada na carne traz problemas.

b. 2Sm11:26-27 - Natmfoi a Davi no tempo de Deus. Jihavia passado
o luto (o luto podia durar de 70 dias a 1 ano). Bate Seba teve o
filho... a gravidez dura 9 meses mais o crescimento da crianoa... a
cacetada de Natmfoi no tempo de Deus.
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c. Procura a melhor forma de abordagem (Natmconta uma paribola
(V1-7). Ele nmo chegou acusando Davi. Contou a paribola e deixou
Davi preparado para identifici-lo com o personagem da mesma.

d. V13. A intenomo de Natmera ganhar Davi. Fazer ele recobrar a
sanidade e nmo destrut
-lo.

8- Como pbom levar uma cacetada assim. Davi apesar de rei nmo deixou o
orgulho impedi-lo de ouvir e se arrepender (v13).

9- O problema pquando trancamos o nosso coraomo e nmo aceitamos
cacetada de ningupm.

10- Lembremos que quando formos dar uma cacetada em algupm devemos ir
com muito jeito pois todos smo amados de Deus (Jo3:16). Se temos
cuidado para falar com um rei devemos ter cuidado para falar com algupm
que p³
amado de Deus'.

11- Vocrsabe receber uma cacetada de Deus? Vocrsabe dar uma cacetada
no jeito de Deus?

12- Oraomo

M~sica sugerida:
Preciso de Ti, preciso de teu perdmo.
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