ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

EVANGELHO ATRAENTE (Tito2)

1-Oraomo e leitura
2- O que p³
ser atraente´
? eposst
vel trabalhar uma coisa para que ela se torne
mais atraente? (Peoam exemplos js pessoas e deixem falar...)
3- eposst
vel com maquiagem, roupas, enfeites tornar algupm mais atraente?
(Deixem o povo falar)

4- Na paquera algupm vai todo desleixado? eposst
vel atrair algupm com
desleixo?
5- Assim como para atrair algupm ppreciso ³
caprichar no visual,́ ppreciso deixar
o Evangelho atraente js pessoas.
6-Mas como deixar o evangelho mais atraente js pessoas? (Deixem o povo falar)
7- Assim como uma pessoa pode se tornar vulgar ou ridt
cula ao tentar se tornar
atraente, muitos tem deixado o evangelho ridt
culo e atpvulgar aos olhos das
pessoas.
8- Smo campanhas das mais criativas. Smo ³
concentrao}es de milagres.́ Smo
correntes. Tudo isso pmuito produtivo, mas se exagerar vulgariza.
9- Tem grupos que acham que tornar o evangelho atraente pfazer a igreja virar
um CLUBE SOCIAL. Muitos eventos, agenda cheia, muitos acampamentos,
festas e encontros.
10- Alguns acham que tornar o evangelho atraente pdistribuir cargos, falar syo
que o povo quer ouvir...
11- Na mente do Apystolo Paulo TORNAR O EVANGELHO ATRAENTE eVIVER
O EVANGELHO QUE SE PREGA.
12- Ningupm suporta mais o ³
faoa o que eu digo, mas nmo faoa o que eu faoo.́
13- O texto diz claramente que tornar o evangelho atraente aos de fora p:
a- V1 Falar o que estiver de acordo com a Palavra e nmo de acordo com
lendas e costumes dos homens. (Se para afirmar algo o cristmo precisar
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ficar dando nyna Palavra pporque o que ele estidizendo NO ESTÈ
DE ACORDO COM A PALAVRA).
b- V2 Os homens mais velhos serem moderados; (Isto tem a ver com
sabedoria.
c- V3 As mulheres mais velhas terem reverrncia no viver (postura);
d- V4 As mulheres mais novas amarem seus maridos e filhos;
e- V6 Os jovens devem ser prudentes (isso pser muito diferente dos
jovens do mundo que smo afoitos)
f- V9 Naquela ppoca escravo, hoje FUNCIONÈRIO SER EMPENHADO
NO TRABALHO.
14- etudo isso que torna o Evangelho atraente js pessoas. Viver o evangelho que
se prega assim como estiescrito no V10.
15- Como po evangelho que vocrprega? Desleixado, vulgar? eficil saber...
Pessoas trm chegado a Jesus por intermpdio da ATRATIVIDADE que sua vida
tem conferido ao EVANGELHO?
16- Fazer os pedidos de oraomo e orar uns pelos outros.
17- Lembrem-se que pmuito importante que todos abracem a todos no final.
18- Orientem js pessoas sobre o levar algo para a comunhmo quem puder e sobre
o horirio miximo de permanrncia na casa anfitrim.

Musica sugerida: Primeiro Amor.. Quero voltar ao princt
pio de tudo, encontrar-me
contigo Senhor...Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou
regressar ao Caminho, vou ver as primeiras obras Senhor. Eu me arrependo
Senhor 3x. Eu quero voltar ao primeiro Amor...

