ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

Detalhes (Sl81:8-16)
(10/06/2013)
1- Leitura e oraomo inicial
2- Algupm conhece a m~sica ³
Detalhes´de Roberto Carlos? Quem lembra da
m~sica? O que ela diz? Tem algum valor para vocr? (deixem o povo falar).

3- Tem uma estrofe da m~sica que diz:

Detalhes tmo pequenos / De nys dois / Smo coisas muito grandes
Priesquecer / E a toda hora vmo estar presentes / Vocrvai ver

4- Assim como na letra de Roberto Carlos em que os ³
detalhes tmo pequenos
smo coisas muito grandes para esquecer´em nosso relacionamento com
Deus hicertos detalhes que smo muito grandes para esquecer.

5- Ao ler este salmo ficamos com a impressmo clara que Israel estava vivendo
dias dift
ceis. Parece que os feitos de Deus estavam synas lembranoas.

6- ejustamente atque o v8 vai dizer ³Ouoa minhas advertrncias; se tmo
somente vocrme escutasse zIsrael!´
7- Parece que Israel estava em apuros por nmo ter escutado Deus. Quantas
vezes nos metemos em apuros por nmo ouvirmos a Deus. Vocrjise
meteu em apuros por nmo escutar a Deus? (deixem o povo falar)

8- No desespero, na afobaomo, na ansiedade tomamos decis}es que
sabemos ser contririas jPalavra de Deus, mas insistimos em fazer
errado.
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9- O V9 explica o DETALHE que eles deveriam ouvir. ³Nmo tenha deus
estrangeiro´. ³Nmo se incline perante nenhum deus estranho´.
10- Assim como Israel, sabemos que o maior mandamento pAMAR A DEUS,
mas quantas vezes insistimos em termos deuses ³
estrangeiros´
? Quantas
vezes nos inclinamos a ³
deuses estranhos´
?
11- Fazemos isso quando colocamos nossa confianoa no dinheiro. Quando
colocamos nossa esperanoa nos homens. Quando fitamos a foroa humana.
Quando colocamos nossa ³
sabedoria´em primeiro lugar.
12- Fazemos isso quando deixamos a ira tomar conta para resolver algo.
Quando lidamos com as pessoas com interesse. Quando ao invps de
deixarmos o Espt
rito fazer a obra em uma vida, queremos converter e
convencer algupm com nossos argumentos.

13- Fazemos isso quando colocamos namorados, filhos, mmes, pais, trabalhos,
cargos no lugar de Deus em nossos corao}es.
14- O pior pque quando assim procedemos somos castigados por Deus.
15- Nmo pense que Deus fica lide cima jogando ³
raios´nas cabeoas das
pessoas. O castigo de Deus consiste em nos entregar jdireomo de nossos
corao}es. Deixar que vivamos de acordo com nossas vontades.
16- Viver satisfazendo nossas vontades, buscando nossos interesses, sem
aprender a nos controlar e entender que nem tudo que queremos podemos
fazer.

17- Pela nossa vontade, na primeira oportunidade hiseparaomo. Na primeira
oportunidade nys nos vingamos.

18- Pela nossa vontade, mentimos para ³
resolver´algum problema. Correndo

ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

atris de suas vontades muitos estmo com suas vidas destrut
das.

19- Para estes, Deus lembra apenas um detalhe: V13 ³Se meu povo apenas
me ouvisse...´

20- Pensamos que a brnomo de Deus pcomo toque de varinha de condmo.
Esquecemos que apenas em obedecer jpalavra. Dar atenomo aos
preceitos de Deus, por si sy, jinos confere muitas brnomos pois nos livram
de muitas encrencas na vida.

21- Como estmo os detalhes de sua vida com Deus? Vocr³
tmo-somente´tem
escutado a voz dele, ou po eco do seu coraomo que tem te direcionado?
22- Oraomo pelos pedidos.

M~sica sugerida: Primeiro amor

