ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

DISTÆNCIA E PROXIMIDADE (Salmo 113)

x Ler compassadamente com o grupo cada verst
culo
x Vocrjiviveu situao}es em que Deus parecia estar longe? Vocresti
vivendo uma situaomo assim? (deixa o povo falar...)
x Realmente himomentos em que nos sentimos muito sys...
x Este salmo trata da distkncia e da proximidade de nosso Deus...
x Ele diz que devemos louvar o Seu nome... portanto Ele escuta nosso
louvor. (V1)
x Quantas vezes ao invps de louvi-lO agente syreclama da vida como se
Ele estivesse longe?
x O nome de Deus deve ser bendito em nossa vida ³
desde agora.́ ehoje
que o nome Dele deve ser bendito. Nmo pamanhm. Devemos aproveitar
todas as oportunidades HOJE para tornar o nome dele bendito.
x Deixamos para amanhmporque achamos que ele estidistante. Mas Ele
estipryximo.
x Na nossa vida Ele deve estar exaltado acima de todas as coisas. (v4).
Acima das nao}es. (naomo naquela ppoca significava seguranoa para a
defesa).
x Nossa seguranoa deve estar apoiada no Senhor porque ³
O Senhor esti
exaltado acima de todas as nao}es.́
x Apesar da distkncia que sentimos estar de Deus, Ele estiperto.
x ejustamente isso que o torna nosso Deus. ³Reina em seu trono nas
alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos cpus e na
Terra´.(5 e 6).
x Isto quer dizer que Deus nmo ptmo ocupado que nos deixou jprypria sorte.
Ele nos CONTEMPLA.
x Syque o Senhor nmo pum Deus sycontemplativo. Ele interfere em nossas
vidas. Como?
x V7- Estiarrasado? Ele te levanta do py. Estihumilhado? Ele te levanta do
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lixo.
x V8- Esticarente e com necessidades? Ele dium lar para quem nmo tem
(a estpril era renegada e nmo tinha direito a ter um lar). Repare que nmo p
CASA... pLAR. Ele tambpm se mete em causas imposst
veis... faz a estpril
ser mme feliz!
x Mas como tudo isso comeoa? Louvando ao Senhor. Glorificando a Ele.
Bendizendo a Ele. Falando bem dele. Reconhecendo-O em seus
caminhos. Tudo isso preflexo da fpque nos faz sentir bem pertinho de
Deus.
x Vocrvai continuar achando que Ele estilonge ou vai agir como algupm
que tem Ele perto?
M~sica sugerida
Cantai ao Senhor um ckntico novo...

