ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

DEFENSORES DOS ANIMAIS (Lc13:10-17)

1-Oraomo e leitura do texto
2- Para que existem as leis? Por que se fazem leis? (Deixem o povo falar)
3- Deus havia estabelecido na antiga alianoa que o homem devesse guardar o
sibado.
4- A justificativa inicial era de que Deus havia descansado de todo o trabalho da
criaomo. (Gn2:2)
5- Mas serique Deus precisa ³
descansar´
? (Leia Is40:28)
6- Portanto quando a Palavra diz que ³
Deus descansou,́ ele nmo o fez porque
estava cansado mas porque deveria nos deixar exemplo de descanso.
7- Sem este princt
pio que Deus nos deixou as pessoas trabalhariam 7 dias por
semana e se matariam.
8- Aqui temos claro que PRECISAMOS DESCANSAR. Este negycio de sy
trabalhar, trabalhar e trabalhar sem descansar nmo pde Deus!
9-No texto de Lucas o lt
der da sinagoga fica furioso com Jesus por ele ter curado
no sibado.
10- O lt
der da sinagoga chega a jogar um verde para Jesus... (Lc13:14)
11- Jesus o corrige imediatamente. Aquele homem estava ensinando o povo a ser
hipycrita.
12- A mentalidade que aquele homem tinha era de legalismo. A lei estava acima
dos homens...
13- Assim como as leis dos homens deveriam servir aos homens, a lei de Deus p
para ajudar os homens e nmo destrut
-los.
14- Nenhuma lei estiacima do bem estar dos homens. As leis de Deus smo para
beneft
cio dos homens.
15- Por certo se Jesus tivesse curado um homem importante ningupm falaria
nada, mas como foi uma mulher o lt
der da sinagoga se irou.
16-Mas reparem no paralelo que Jesus faz. Jesus diz que as pessoas daquela
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ppoca levavam o boi e o jumento para beber igua mas que achavam que nmo se
podia curar no sibado...
17- Seus animais estavam numa posiomo maior do que o outro ser humano. Esta
nmo era a vontade de Deus.
18- Assim como aquelas pessoas colocavam os animais na frente de seres
humanos na ordem de suas prioridades, quantas vezes mal tratamos outros seres
humanos devido o apego aos nossos bens.
19-Quantas vezes nas igrejas ³
leis´e ³
normas´valem mais do que gente?
20- Vocrtem tratado melhor os ³
animais´da sua vida do que as pessoas? Saiba
que esta nmo pa vontade de Deus.

M~sica sugerida

Sonda-me, usa-me.

