ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

CUMPRINDO A LEI DE CRISTO (GL 6:1-5)
x Paulo escreve a Cartas aos gilatas com certa perplexidade. O texto diz
que ele estava admirado (GL 1:4)
x Guerra entre Lei mosaica X Lei de Cristo
x Depois de advertir os gilatas sobre a superioridade da Lei de Cristo ele
passa a apresentar as implicao}es do nmo cumprimento da Lei de Cristo.

1. Nos tornamos arrogantes (v.1)
³
Restaurar´com mansidmo;

x Quando entendemos a graoa de Deus sobre nossas vidas e o
processo de santificaomo agente passa a nmo
x Porpm a restauraomo deve ser feita com mansidmo.
x Quem nmo age assim pporque se sente melhor que o outro.
x Precisamos lembrar que quem nos sustenta pDeus atravps do
Seu Espt
rito
x Assim temos que encarar a correomo com Temor.
³Cuide-se, porpm, cada um para que tambpm nmo seja
tentado´

2. Levar os Fardos uns dos outros pAspecto importante da Lei de
Cristo (V2)
x Quem nmo quer ter trabalho nmo pode cumprir a Lei de Cristo
x A Igreja nmo pum monte de gente perfeita
1 Cort
ntios 1:26

3. Na Lei de Cristo nmo hiespaoo para soberba (V3)

ESTUDO DO PEQUENO GRUPO
x As pessoas podem, pelo desempenho de uma tarefa se
tornarem soberbas.
x Se colocam distantes das demais.
Eu sou Santo e Vocrppecador
x Na lei de Cristo nmo hiespaoo para isso
x Aliis pa soberba que gera muita migoa na igreja
x Destryi relacionamentos
x Desagrega ministprios

4. Quem cumpre a Lei de Cristo examina os pryprios atos (V4)
x eo Espt
rito que trabalha conosco. Ele tris luz a nossa vida atravps da
palavra e de sua aomo.
x Nmo patravps da comparaomo com outro- Nem para o Bem - Nem para o
Mal
x Cada um deve levar a prypria carga (V5)

