ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

ETERNA INSATISFAdO (Lc7:31-34)

1- Oraomo e leitura do texto
2- O que puma pessoa insatisfeita? eposst
vel uma pessoa ser insatisfeita
sem ter motivo? (deixe o povo falar...)
3- Na vida hipessoas insatisfeitas todo o tempo com tudo.
4- As vezes a insatisfaomo pcom o trabalho. Uma hora querem trabalhar com
gente. Outra hora pcom papel.
5- Uma hora ADORAM o carro que compraram, outra hora ODEIAM.
6- Um dia AMAM a namorada(o). Outra hora ODEIAM.
7- Um dia estmo satisfeitos com a vida. Outro dia estmo deprimidas com esta
mesma vida.
8- Por vezes as pessoas tem c{njuges maravilhosos mas estmo insatisfeitas...
9- Com Deus nmo pdiferente.
10- No texto temo Jesus comparando o ministprio dele com o de Jomo Batista.
Ambos tiveram seus ministprios profetizados na Palavra. Jomo foi quem
preparou o caminho do ³
Senhor.́
11- Porpm Jesus destaca que ambos deixaram de agradar himuitas pessoas
por motivos contradityrios.
12- Jomo Batista era mais ³
religioso´e nmo bebia vinho e jejuava(V33) e
disseram que ele tinha dem{nio.
13- Jesus jiera mais popular. Comia e bebia. Participava de festas mas as
mesmas pessoas diziam que ele era ³
comilmo e beberrmo, amigo de
publicanos e pecadores´(V34).
14- Os ministprios de Jomo e Jesus eram muito distintos. Porpm algumas
pessoas nmo se encaixavam em nenhum de seus ministprios.
15- Jomo era conservador e radical na lei e diziam que ele tinha dem{nio.
Afinal ele vivia no deserto, se alimentava de mel e gafanhotos e se vestia
com peles... era estranho
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16- Jesus era mais popular. Mais acesst
vel ao povo. Vivia nas cidades e
pregava em sinagogas, mas tambpm foi acusado de estar
endemoniado...(Lc11:14)
17- Jesus comparou pessoas assim a crianoas. Smo crianoas na fp.
18- Pior, smo crianoas birrentas e mimadas que para elas nada estibom. Tudo
tem que ser do seu pryprio jeito. Nmo sabem compartilhar. Nmo sabem
ceder para conviver.
19- Nmo evoluem e nmo cedem nos casamentos, nas amizades, no trabalho e
atpna igreja!
20- Nenhuma igreja presta... pelo simples fato dela nmo ser exatamente como
ele quer... smo crianoas...
21- Vocrtem estado mais satisfeito ou insatisfeito com as coisas que o
cercam? Serique vocrtem realmente motivo para ficar insatisfeito?
Pense nisso.
Musica sugerida
Corpo e famt
lia

