ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

HERANdA MALDITA (1Rs22:51-53)

1. Oraomo e leitura bt
blica.

2. Quem segue o conselho dos pais pabenooado? (Deixem o povo falar...

3. Normalmente julgamos que algupm que segue ao conselho dos pais p
abenooado.

4. Nem sempre passim. Na Bt
blia temos exemplos de alguns que seguiram
o conselho dos pais e foram abenooados e daqueles que seguiram o
conselho dos pais e se deram mal.

5. Salommo em Pv1:8 manda que nys obedeoamos aos nossos pais.
Salommo era conhecido por sua sabedoria e aconselhava que os
obedecrssemos.

6. Diante deste conselho de Salommo pno mt
nimo curiosa a afirmaomo de
Jesus quanto diz em MT10:27 que quem ama mais o pai ou a mme do que
a Ele nmo pdigno Dele.

7. No texto de 1Rs22:51-53 V52 temos a informaomo que o Senhor reprovou
a vida de Acazias justamente porque ele andou nos caminhos dos seus
pais.

8. Quem foram os pais de Acazias? Acabe e Jezabel. Os mesmo que
incitaram o povo a adorar baal e juntaram para si 400 profetas que foram
destrut
dos por Elias depois do desafio que ele fez. (1Rs18:16-40) - Nmo
leiam o texto. Apenas contem a histyria e drem a referrncia.
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9. Acabe nmo seguia ao Senhor. Ao contririo cultuava a baal. Ele tinha 400
profetas.

10. Este era o pai de Acazias. Por isso em 1Rs22:52 ele prepreendido por
Deus por andar nos caminhos de seu pai.

11. Serique hoje temos andado em caminhos errados que nossos pais nos
colocaram?

12. A Palavra manda ³
Irai-vos mas nmo pequeis,́ mas muitos dizem ³
sou
assim pois pde famt
lia. Meu pai era assim. Meu av{era assim...´

13. Nada que fazemos hoje que contraria a PALAVRA DE DEUS se justifica
pela desculpa ³
aprendi assim dos meus pais.́

14. Os pais prestarmo contas ao que ensinaram aos filhos. Porpm os filhos
prestarmo contas por terem andado nos maus caminhos dos pais...

15. Assim como alguns governantes justificam seus fracassos governamentais
culpando seus antecessores pela ³
heranoa maldita´recebida, hoje muitos
cristmos justificam seus pecados, suas migoas, ira, sua grossura e falta de
amor pela ³
heranoa maldita´recebida dos pais e dos familiares.

16. Para esses vale lembrar que a Palavra diz em 2Co5:17 que ³
Portanto, se
algupm estiem Cristo, pnova criaomo. As coisas antigas jipassaram; eis
que surgiram coisas novas!.́

17. Tem surgido coisas novas em sua vida ou que que tem prevalecido pa
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³
heranoa maldita´
?

M~sica sugerida:
Renova-me, Senhor Jesus. Jinmo quero ser igual. Renova-me Senhor Jesus.
P}es em mim seu coraomo. Porque tudo que hidentro de mim. Necessita ser
mudado Senhor. Porque tudo o que hidentro do meu coraomo. Necessita mais de
TI.

