ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

FELICIDADE (Tg1:19-25)

1- Oraomo e leitura bt
blica

2- O que pfelicidade? (deixem o povo falar...)

3- O conceito de felicidade na Bt
blia nmo prelativo. A Bt
blia nmo se refere j
felicidade como um estado que dependa de circunstkncias.

4- Uma razmo para isso pque nossa relaomo com Deus pbaseada em fp. A fp
pter certeza. Quem tem certeza de algo pinabalivel. As circunstkncias
nmo abalam.

5- Se alguns podem dizer que a felicidade na verdade po ³
conjunto de
momentos felizes,́ para a Bt
blia a tristeza pque smo momentos.

6- Todos trm momentos de tristeza, mas o cristmo permanece em estado de
alegria.

7- Mas esta alegria nmo pum ³
pensamento positivo.́ euma alegria
embasada na fp, que por sua vez estiembasada na PALAVRA.

8- A Bt
blia nos ensina a viver para o Reino de Deus mas tambpm nos ensina
a viver nesta terra.

9- Por exemplo, no v19 traz 3 dicas para vivermos felizes:
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a. Prontos para ouvir (ouvir melhora nossa compreensmo a respeito
de algo com relaomo js pessoas e evita mal-entendido. O nmo saber
ouvir freqentemente nos envolve em problemas pois agimos sem
ter certeza das coisas).

b. Tardios em falar (A palavra pcomo subir em um telhado e
espalhar penas ao vento... depois para juntar estas penas di
trabalho. Quem fala o que quer vai ter uma eterna fonte de tristeza
na vida)

c. Tardios para irar-se (Ira sycausa desgraoa. Na ira um pai
machuca o filho e depois fica triste pelo o que fez. A ira tira a pessoa
de si. Ela faz coisas que nmo deveria, e que depois atpse
arrepende, mas atjiptarde. Se torna fonte de tristeza.
10- O pecado freqentemente tambpm pfonte de tristeza. No v21 diz
LIVREM-SE da impureza moral e da maldade;

a. O ad~ltero quando estipraticando a adultprio se sente o miximo. e
empolgante. edesafiador. Mas depois que a pritica passa psy
tristeza, culpa, remorso. Assim ptambpm com a prostituiomo,
mentira, etc.

b. A maldade que prevalece psimples. Maus, todos somos. O
problema pa deixar prevalecer. edeixar a maldade tomar conta de
uma situaomo. Isto freqentemente tambpm pfonte de tristeza.

11- Quem nmo conhece a Palavra estisujeito a todas estas coisas, mas ele
tem um atenuante: Nmo conhece.

12- O triste pver pessoas que conhecem a palavra sendo dominadas pela
tristeza apenas porque NO POEM ESTA PALAVRA QUE CONHECEM
EM PRÈTICA.
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13- O V25 diz que o que pratica a Palavra ³
serifeliz naquilo que fizer.́

14- Vocrtem sido feliz no que vocrfaz? Nmo?! Entmo comece a PRATICAR A
PALAVRA EM SUA VIDA.
Musica sugerida:
Incomparivel
Sei que Senhor tu me amas
Incomparivel ps para mim
Nmo hinada tmo real, como o seu amor
Incomparivel ps para mim
emaior que o meu saber
emaior que o meu querer
Bem maior que a minha vida
Que pmaior que os meus sonhos
Que pmaior que os meu planos
Bem maior que o meu ser
Se em tua presenoa, oh Deus
Eu permanecer
Tua obra em minha vida, vai continuar
Pois hoje sei que sou, fruto desse amor
E livre, pra te adorar
Contigo andar
Receber o Teu amor
Viver Teu querer
Pra sempre, e sempre
Pra sempre, e sempre

