ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

DO COMEdO QUE SE COMEdA (Rm10:13-17)

1- Oraomo e leitura do texto.

2- Parece simples, mas muita gente nmo sabe ou custa a entender que pdo
comeoo que se comeoa.

3- Algupm poderia dar exemplos disso? Por exemplo, vocresticonstruindo
uma casa, comeoou a preparar o terreno e vocrvai comprar os myveis da
casa.... faz sentido?

4- Assim como nmo faz sentido isso, tambpm nmo faz sentido acharmos que
algupm possa se converter sem ouvir.

5- O texto diz que ³
todo aquele que invocar o nome do Senhor seri
salvo´
(V13).

6- Syque o ³
invocar´implica em crer. Ningupm invoca algupm em quem nmo
crr. (V14)

7- Mas se syse invoca no que se crr, entmo como uma pessoa pode crer?
OUVINDO FALAR. (V14).

8- Se diz muito por atque ³
eu anuncio a Cristo com a minha vida.́ Nmo p
verdade. A minha vida deve ser reflexo da nova vida em Cristo, mas ela
por si synmo anuncia a Cristo.

9- Eu mesmo jiperguntei a um advogado, que julguei ser cristmo, se ele o
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era.. Ele me respondeu que era de uma religimo que nmo servia a Cristo.
Fiquei ³
de cara.́ Julguei pelo comportamento.

10- O cristmo deve ter uma vida correta e que glorifica a Deus. Mas se ele
quiser que outros creiam em Cristo tambpm ele precisa ANUNCIAR.

11- O verst
culo 14 faz uma pergunta desconcertante: ³
E como ouvirmo se nmo
houver quem pregue?.́

12- Para algupm crer, ppreciso ouvir de algupm que pregue. Nmo tem como
algupm ter a famt
lia crendo em Cristo se nmo PREGAR. Nmo tem como ver
amigos, vizinhos e parentes crendo, se nmo pregar.

13- A nossa prypria crenoa precisa ouvir. Mas se nys pryprios nmo ouvimos,
como queremos que os outros ouoam?

14- Mas faltou algo ainda. O verst
culo 15 diz que os que pregam precisam ser
enviados. Todos vocrs que estmo participando deste estudo PODEM SE
CONSIDERAR ENVIADOS a partir de agora. E nmo pelo Pr. Mircio. epela
Palavra.

15- Os que invocam smo salvos. Para ter quem invoque ppreciso que tenha
quem creia. Syhiquem creia se houver quem ouoa. Syhio que ouvir se
houver quem pregue. Syhiquem pregue se forem enviados.

16- Uma coisa leva a outra. Mas por que na pritica isso nmo funciona
redondinho assim? Porque pdo comeoo que se comeoa.

17- No V1 Paulo diz que ³
desejo do meu coraomo que os israelitas sejam
salvos.́
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18- No fundo isso tudo syfunciona na vida daquele que REALMENTE AMA E
DESEJA QUE OUTRAS PESSOAS SEJAM SALVAS.

19- Vocrcomeoa do comeoo?

M~sica sugerida:
De todas as tribos, povos e raoas, muitos virmo te louvar...

