ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

FAZENDO O MELHOR COM O QUE DEUS NOS DEU
29.4-7)
-O

(Jeremias

lt
der deveriler todo o capt
tulo 29 de Jeremias.

- Ler o texto (Jeremias 29.4-7) com a participaomo dos presentes.
- Explicar que o texto puma carta do profeta Jeremias ao povo exilado, sobre
como eles deveriam se comportar no cativeiro.
- Explicar que, embora a situaomo do povo de Israel na ppoca fosse diferente da
nossa situaomo hoje, hiprinct
pios no texto que precisamos colocar em pritica
para vivermos com excelrncia para Deus, isto p, dando o nosso melhor:
O MELHOR NOS EMPREENDIMENTOS. (V5)
x Numa situaomo de cativeiro, a Palavra de Deus para o povo foi que
fizessem o melhor em seus empreendimentos,
x Isto p, edificar, habitar, plantar e comer (v.5).
x Mesmo que a situaomo da sociedade ao nosso redor nmo seja tmo
promissora, nossa parte p fazer o melhor nos empreendimentos que
chegaram js nossas mmos.
x Ser um melhor funcionirio na empresa, ser um melhor vendedor,
professor, fazer o melhor que puder no meu trabalho.
O MELHOR NA FAMË
LIA. (v6)
x Devemos fazer nossa parte na famt
lia. O verst
culo 6 mostra que Deus
queria que o povo continuasse sua vida familiar, gerando filhos e se
multiplicando.
x Isto quer dizer que devemos cumprir da melhor forma posst
vel nosso papel
na famt
lia.
O MELHOR NA SOCIEDADE (v7)
x No verst
culo 7, a palavra que ptraduzida por ³
paz´ou ³
prosperidade´p
³
Shalom.́
x O ³
Shalom´quer dizer ³
brnomo plena,́ ³
vida abundante.́ Observe que o
texto comeoa falando de empreendimentos pessoais e vida familiar para
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concluir com o ³
Shalom´da cidade.
x Nys abenooamos a sociedade de modo geral quando cumprimos nosso
papel individual em nosso meio de convivrncia, em nosso trabalho, em
nossa famt
lia, na igreja, entre as pessoas com as quais convivemos
diretamente.
x Fazemos o melhor para a sociedade e somos instrumento de brnomo
quando cumprimos nosso papel individual.
1. A Palavra de Deus para o povo de Israel escravizado no cativeiro foi
³
faoam o melhor que puderem na vida que Deus deu.́
2. - Se a situaomo da sociedade ou nossos problemas particulares trm
potencial de gerar desknimo e improdutividade, precisamos reagir fazendo
o melhor que pudermos, com a graoa de Deus, e orarmos para que haja o
³
Shalom´de Deus sobre nys, nossa famt
lia, nossa igreja, na sociedade
brasileira e no mundo.
- compartilhar e orar pelas necessidades.

