ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

IMPARCIAL (At10:34-35)

1. Oraomo e leitura do texto

2. Vocrjifoi injustioado porque algupm tomou o partido de outra pessoa?
Como vocrse sentiu? (deixe o povo falar)

3. Mesmo ficando tristes quando algupm nos prejudica porque tomou partido
de outro freqentemente entristecemos outros por tomar partido de forma
injusta...

4. Deus nmo trata ningupm com parcialidade po que diz o texto.

5. Quantas vezes tomamos partido de um vizinho para defender o outro?
Quantas vezes tomamos partido de um filho para defender o outro?
Quantas vezes tomamos partido de um colega de trabalho ou escola para
defender outros?

6. O interessante pque a forma que tomamos partido normalmente p
destrutiva.

7. Muitos smo os que ficam atpsem falar com algupm por comprar a briga...

8. Isto acontece atpentre pessoas que se dizem de Cristo.

9. Hipessoas que acham que Deus iriprejudicar outras pessoas porque
cometeram uma injustioa com elas. Deus pimparcial. Nmo pense que a
vaga no concurso vai ser sua porque vocrserve a Deus... se o outro
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estudou mais a vaga seridele porque Deus pIMPARCIAL.

10. Parcial po diabo. Ele sim atende pedido de uma mulher para ficar com o
marido da outra... Deus nmo faz isso pelo simples fato que Ele nos ama...

11. Quantas vezes oramos para que Deus abenooe os nossos trabalhos... para
depois atendermos mal nossos clientes, explorarmos nossos funcionirios e
fornecedores, prestarmos uma ppssimo servioo ou vendermos porcarias
paras as pessoas...

12. Queremos ter bons empregos para ficarmos sem trabalhar... dando dor de
cabeoa aos chefes...
13. Queremos bons maridos e esposas para depois sermos ppssimos
companheiros e nmo satisfazer as necessidades emocionais, ft
sicas...

14. Queremos ter namorados e namoradas para depois trati-los mal e darmos
chiliques de ci~mes...

15. Deus nmo pparcial. Nmo abenooa gente assim... e isto ocorre pelo simples
fato de que abenooar gente assim pamaldiooar o outro... isto Ele nmo faz.

16. Reparem que o V35 diz ³aceita todo aquele que o teme e FAZ O QUE e
JUSTO.

17. Aquele que nmo fica atento para ter uma vida imparcial para com Deus nmo
pode ser ACEITO por ele no sentido de ser abenooado...

18. Vocrtem tido uma conduta IMPARCIAL? Caso nmo, mude hoje mesmo...
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M~sica sugerida:
Vaso novo (Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mmos do Oleiro...

