ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

EU NO SEU LUGAR (Jy16:4-5)
Oraomo e leitura;
1- O que vocrfaria se pudesse trocar de lugar com a presidente Dilma
Roussef? (deixem o povo falar)

2- No texto Jyestipassando por muita dificuldade. Seus filhos haviam
morrido. Ele tinha perdido tudo. Como se nmo bastasse estava
profundamente enfermo.

3- Trrs de seus amigos vmo visiti-lo. Inicialmente quando eles vrem o estado
de Jy, sentam e choram muito tempo. O estado de J{era lastimivel;

4- Jypassa a desabafar. Comeoa a questionar Deus de o porqurdaquilo tudo
estar acontecendo com ele;

5- Jyreclama muito com Deus. Os amigos ficam ofendidos com as palavras
de Jye passam a responder o seu lamento;

6- O sofrimento de Jyera muito grande. Ele questionava Deus. Se lamentava,
mas confiava em Deus.

7- Ele queria apenas amigos que pudessem chorar com ele Escutar o seu
desabafo. A ~ltima coisa que Jyqueria era ³
amigos´julgando sua situaomo
e tentando dar resposta ao seu sofrimento;

8- Os amigos de Jyquando tentaram responder a ele, comeoaram a acusi-lo
de ter pecado. Eles diziam que todo o sofrimento pelo qual ele passava
DEVIA SER CASTIGO DE DEUS. RESPOSTA A UM PECADO OCULTO.

9- Este tipo de palavra pmuito complicada. Eles nmo conheciam o coraomo de
Jy. Eles conclut
am que ³
algo estava errado na vida de Jy´apenas porque
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as coisas nmo estavam bem para Jy;

10- As pessoas quando vrem outros em dificuldades e procuram ajudar,
muitas vezes querem entender o porqurque as pessoas estmo passando
por aquilo.

11- Muitos querem se tornar ³
tutores.́ Pensam consigo: ³
Jique estou
ajudando posso dar minha opinimo´
;

12- Quem ajuda uma pessoa deve fazer de maneira desinteressada. Nmo deve
julgar quem estisendo ajudado;

13- Quantas vezes um amigo quer apenas nossa atenomo e ouvidos para ouvir
o que ele tem a falar, mas ao invps de ouvi-lo com o coraomo puro,
comeoamos a julgar o amigo;

14- Na verdade isto pfalta de amor. efalta de se colocar em seu devido lugar;
15- Quando foi que Deus nos instituiu jut
zes de algupm. Como podemos julgar
e condenar algupm por algo?

16- Jyreclama no VERSË
CULO 4 justamente que se eles ESTIVESSEM EM
SEU LUGAR, seria ficil para ele (J{) CONDENÈ-LOS COM BELOS
DISCURSOS e MENEAR A CABEdA desprezando-os;

17- Jynmo era desse tipo. Jydiz no verst
culo 5 justamente que faria o
contririo. USARIA A BOCA DELE PARA ENCORAJAR OS AMIGOS E
TRAZER ALË
VIO COM SUAS PALAVRAS.

18- Emprestar nossa boca para o ENCORAJAMENTO DE OUTROS e DAR
ALË
VIO pcoisa de quem pË
NTEGRO, JUSTO e TEME A DEUS;
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19- Deve ser por isso que J{pchamado de INTEGRO, JUSTO E TEMENTE A
DEUS EM JÏ1:1.

20- No lugar do outro, o que vocrfaria?
M~sica sugerida
Quem sou eu? Pra que Rei de toda Terra
Se preocupe com meu nome. Se preocupe com minha dor.
Quem sou eu? Pra que a Estrela da manhm. Ilumine o caminho, deste pobre
coraomo.
Nmo apenas por quem sou. Mas porque tu ps fiel. Nem por tudo que eu faoa.
Mas por tudo o que T~ps...
Eu sou como nuvem passageira..

