ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

ERRANDO ENTRADAS (Hb2:1-3)
1- Oraomo e leitura
2- O que acontece quando algupm vai a Smo Paulo e erra uma entrada? Ji
aconteceu isso com algupm? (Deixem o povo falar)

3- A vida cristmnmo ppara ser vivida de qualquer jeito, jmoda ³
vamos
embora.́

4- Assim como para se ir jSmo Paulo ppreciso PRESTAR MUITA ATEdO
¬SINALIZAdO no trknsito, na vida cristmtemos uma sinalizaomo para
seguir e precisamos PRESTAR ATENdO A ELA.
5- O autor de Hebreus nos dium grande motivo para seguirmos firmes a
sinalizaomo cristm: Diferentemente da mensagem anterior, que foi entregue
por anjos, o evangelho foi entregue PELO SENHOR (v3)

6- Se aqueles que rejeitaram a mensagem trazida por anjos foram punidos, o
que acontecericom aqueles que rejeitarem a palavra do SENHOR?

7- epreciso que hoje o cristmo esteja empenhado em dar maior atenomo ao
que ele aprende.

8- A falta de ATENdO pque faz mais cristmos ³
ERRAREM AS ENTRADAS´
do que acertando.

9- Assim como algupm que conhece pouco Smo Paulo e ainda por cima nmo
presta atenomo jsinalizaomo ³
pasta´no trknsito de Smo Paulo, o cristmo que
nmo presta atenomo jmensagem que ele ouve baseada no evangelho
³
pasta´na vida.
10- Mas como isso acontece?
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11- As pessoas escutam a mensagem, mas por seu coraomo duro e sua falta
de fp, nmo crrem que seja posst
vel pratici-la e atvivem uma vida de
acordo com SUA PRÏPRIA VONTADE E NO DE ACORDO COM A
VONTADE DE DEUS.

12- Vocrs querem um exemplo? Entre sofrer injustioa e praticar injustioa o
que vocrs preferem? Entre sofrer prejut
zo ou causar prejut
zo o que vocrs
preferem?
1Co6:7O fato de haver litt
gios entre vocrs jisignifica uma completa derrota.
Por que nmo preferem sofrer a injustioa? Por que nmo preferem sofrer
o prejut
zo? 8Em vez disso vocrs mesmos causam injustioas e prejut
zos, e
isso contra irmmos!
13- Este psyum exemplo entre centenas que podert
amos dar.

14- O problema de nmo dar atenomo jmensagem pjustamente porque AO
FAZERMOS ISTO ESTAMOS FAZENDO TOTALMENTO O CONTRÈRIO
DE ³
DAR MAIOR ATENdO´(V1).

15- A gravidade pque se a mensagem entregue por anjos que nmo obteve
atenomo gerou puniomo imaginem nmo dar atenomo jmensagem de
JESUS?!

16- Serique vale a pena percorrer os caminhos da vida cristmsem atentar
para jsinalizaomo? Errando entradas e perdendo tempo? Mais preocupado
com cargos, privilpgios, posio}es, influrncia na igreja do que em
CONHECER E PRATICAR AMENSAGEM DE Jesus?

17- Tem gente que nmo se esquece das regras dos ministprios. Tem gente que
conhece de ³
cyr e salteado´atpo Estatuto da Igreja. Tem gente atpque
conhece muito a Bt
blia, mas pdisplicente em seu caminhar e vive errando
as entradas... perdendo tempo e marcando passo em sua vida espiritual.

18- Cuidado. Aqueles que nmo prestam atenomo jsinalizaomo do trknsito
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podem sofrer acidentes. Aqueles que nmo prestam atenomo mensagem de
Jesus podem ter que enfrentar o rigor do SENHOR.

M~sica sugerida: Alto Preoo
Eu sei que foi pago um alto preoo
Para que contigo eu fosse um meu irmmo
Quando Jesus derramou sua vida
Ele pensava em ti, Ele pensava em mim,
Pensava em nys
E nos via redimidos por seu sangue
Lutando o bom combate do Senhor
Lado a lado trabalhando, sua Igreja edificando
E rompendo as barreiras pelo amor.
E na foroa do Espt
rito Santo nys proclamamos aqui
Que pagaremos o preoo de sermos um sycoraomo no Senhor
E por mais que as trevas militem e nos tentem separar
Com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar.

