ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

HERMIT®ES DE CRISTO (Lc5:27-32)
1-Orao
mo e leitura do texto

2- Vocrtem muitos amigos cristmos? E nmo cristmos?
3- Neste texto vemos Jesus, em uma de suas caminhadas missionirias, encontrar
com um homem que tinha o perfil que Jesus gostava de se aproximar: Um
pecador.
4- Levi aqui pMateus (Mt9:9). Era um publicano (cobrador de impostos) e
ningupm gostava de um cobrador de impostos (como ningupm gosta atphoje).
5- Um publicano era um judeu a servioo de Roma. Era tido como traidor.
6- ede se esperar que Levi (Mateus) nmo devia ser muito bem recebido na
sinagoga por outros judeus.
7- Porpm pexatamente deste que Jesus se aproxima.
8- Levi nmo syaceita aceitou o convite de Jesus para segui-lo como ainda deu um
banquete e convidou seus amigos.
9- Hoje os cristmos costumam ter syamigos cristmos quando na verdade Jesus
quer que convivamos com mais Levis.
10- Tem um rap chamado ³A Graoa de garoa´(digite no youtube). O cantor em
meio a letra diz: ³A arte de viver em meio a lama sem sujar as vestes´.
11- Assim pa vida de muito cristmo. Foi chamado para chamar ³
Levis,́ mas sy
anda com fariseu.
13- Nmo tem um amigo nmo cristmo. Syanda com os santos. Nmo vai a festas,
jantares, aniversirios, abandonam os parentes e familiares para syviverem com
cristmos. Nmo querem andar na ³
roda dos escarnecedores.́
14- Jesus nmo deseja isso. O prazer dele era sentar com os pecadores. Mas nmo
para se contaminar, mas para iluminar a vida daqueles a quem encontrava.
15- (V31 e 32) Jesus veio para os doentes e pecadores? E vocrestineste mundo
para quem?
16- Ao nos isolarmos convivendo apenas com irmmos nos tornamos
³HERMIT®ES DE CRISTO´ao invps de cristmos.
M~sica sugerida:

ESTUDO DO PEQUENO GRUPO
EU TE LOUVAREI, DE TODO O MEU CORAdO 2x
NA PRESENdA DOS DEUSES A TI CANTAREI LOUVORES
EU TE BENDIREI...
EU TE AMAREI...

