ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

ESCOLHENDO ABACAXIS (1Co2:27-31)
1- Oraomo e leitura

2- Vocrjitentou escolher abacaxi? Como se escolhe um bom abacaxi?
(deixe o povo falar)

3- Independente do que agente vai comprar, normalmente nys escolhemos
sempre os melhores produtos.

4- Melhores tomates, batatas, frutas, verduras...

5- Deus tambpm escolhe... syque ele vai direto no amassadinho, feridinho,
estragadinho...

6- Deus nmo trabalha com aqueles que smo ³
perfeitos.́ Ele gosta de trabalhar
com aqueles que se permitem ser MATeRIA PRIMA PARA A OBRA DE
DEUS.

7- Deus podia ter escolhido os romanos, os persas, os babil{nios, os
egt
pcios, mas escolheu os judeus.

8- Estes povos apesar de poderosos em sua ppoca nmo existem mais
(mesmo o povo egt
pcio nmo po mesmo do passado. Os atuais smo
descendentes dos irabes).

9- Apesar dos judeus serem insignificantes eles existem como povo atphoje.
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10- Deus nmo gosta de gente altiva. Nmo gosta de gente orgulhosa...(Tg4:6)

11- O motivo psimples. Gente orgulhosa gloria-se em si mesmo e nmo no
Senhor e isso pcontririo jvontade de Deus (V31)

12- Deus gosta dos abacaxis...

13- V27 - Deus escolhe o que para o mundo ploucura. Ele escolhe aquilo que
nmo faz sentido. Quando ele faz isso ele mostra aos que se acham ³
sibios´
que a sua sabedoria pque ploucura para Deus.

14- Como isso se expressa? A prypria fppna verdade LOUCURA. Acreditar
que um homem violento pode ser transformado pelo poder de Deus p
LOUCURA.

15- Para ser cristmo o sujeito tem que ter um pouco de loucura... por que ele
vai contra toda uma gama cultural da sociedade.

16- V27 Tambpm diz que ele escolhe os fracos para envergonhar os fortes.

17- Isto nos lembra que pjustamente nas nossas fraquezas pque somos
fortes.

18- Paulo falou disso em 2Co12:10 quando disse ³
quando sou fraco pque sou
forte).
19- V28 - Deus escolhe tambpm os INSIGNIFICANTES. Os que nada smo. Os
desprezados.
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20- Talvez ele faoa isso justamente porque smo os desprezados do mundo p
que deem atenomo a Deus. edift
cil algupm ³
por cima´buscar a Deus.

21- Ningupm gosta de trabalhar com loucos, fracos e insignificantes. Vocr
contrataria algupm assim? Casaria com algupm assim?

22- Pois pjustamente o improvivel, a fraqueza e a insignifickncia pque smo os
materiais que Deus trabalha. ejustamente naquilo que ningupm divalor p
que o poder Dele se manifesta.

23- Ele trabalha com abacaxis... Vocrtem sido abacaxi ou uma ³
fruta
selecionada´
?

24- Se vocrchegou aqui hoje como abacaxi, entmo Deus quer trabalhar com
vocrhoje.

M~sica sugerida:
Se o sol se por e a noite chegar...

