ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

eSÏ CLAMAR MESMO? (Sl50:15)

1-Comece lendo com o grupo Sl50:8-15 compassadamente.

2-Quem jiouviu falar em pessoas que vendem brnomos em troca de uma oferta
especial? O que vocrs acham desta pritica?
3-Infelizmente o fato de homens que deveriam levar a palavra de Deus passam a
explorar o povo pantigo e foi previsto pelos profetas e apystolos (At20:29).
4-Neste nestes poucos verst
culos deste salmo temos a explicaomo teolygica do
que estipor tris das ofertas:

a- No verst
culo 8 Deus comeoa dizendo que o que ele vai falar nmo ppor
interesse em sacrift
cios e nem por holocaustos... o que ele vai falar p
por amor?
b- Dos verst
culos 9 a 13 Ele afirma que tudo que hino mundo pDele e
que Ele nmo precisa de nada das mmos humanas...
c- Tudo o que Deus vai falar nos verst
culos 14 e 15 papenas motivado
pelo amor.. mas o que ele diz?
d- OFEREdA em SACRIFË
CIO a sua GRATIDO. Ou seja a gratidmo que
temos a Deus deve ser materializada e nmo apenas falada. e como
podemos materializar nossa gratidmo? Com nossas ofertas!
e- O Verst
culo 14 ainda diz cumpra seus votos...o dt
zimo comeoa com um
voto de Abramo... (Gn28:22). Ele nmo puma mensalidade de membro
de igreja mas um voto pessoal...
f- Agora vocrs estmo se perguntando... Mas o que tem a ver tudo isso
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com o tema ³
e syclamar mesmo?.́ Tem a ver pois este po grande
segredo das ofertas e dt
zimos... Quem tem um coraomo grato oferta.
Quem tem um relacionamento verdadeiro com Deus paga-lhe os votos.
SABEM QUAL eO RESULTADO? eque isso o credencia para Clamar
a Ele no dia da ang~stia... Quando ofertamos e dizimamos nossa fpfica
tmo robusta que nos credencia a sermos livrados e honrados por Deus
(V15).

