ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

JUNTOS (Ef2:19-22)
1- Oraomo e leitura

2- Hicoisas que conseguimos fazer sozinhos. Outras coisas sypposst
vel
fazer JUNTO.

3- Sozinhos nmo perdemos tempo discutindo o melhor caminho. Sozinhos nos
aborrecemos menos.

4- Apesar disso na grande maioria das vezes precisamos de pessoas. O
Homem pum ser gregirio. Gosta de viver junto. Em sociedade.

5- Deus parece ter algum propysito nisto.

6- No relacionamento com Deus nmo pdiferente. Tem coisas que fazemos
sozinhos. (Adorar em espt
rito e em verdade Jo4:24). Mas crescimento
espiritual syse obtpm CONJUNTAMENTE.

7- V19 - Deus nos trata como famt
lia. Somos membros da famt
lia de Deus. e
correto em uma famt
lia cada um seguir seu rumo sem levar em
consideraomo os pais, os irmmos...?

8- Quando o verst
culo diz que nmo somos ESTRANGEIROS e nem
FORASTEIROS, pporque o estrangeiro pmais na dele pois ele nmo
pertence jquele lugar.

9- V18 - Diz que por meio de Cristo TODOS tem acesso ao PAI. Depois no
V19 diz que somos FAMË
LIA DE DEUS.
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10- V20 - ³
EDIFICADOS´estino plural para mostrar que temos coisas em
comum. O que o texto diz que temos em comum? O FUNDAMENTO DOS
APÏSTOLOS E CRISTO COMO PEDRA ANGULAR.

11- Somos como virios edift
cios que possuem o mesmo tipo de material pois
estmo em um mesmo terreno. CRISTO A PEDRA ANGULAR!

12- esobre ele que nos edificamos. Nmo sobre tradio}es religiosas. Santos.
Espt
ritos. Placa de igreja. Cristo pa PEDRA ANGULAR.

13- V21 - Em Cristo todo EDIFË
CIO pAJUSTADO E CRESCE. O homem
firmado em cristo se AJUSTA e CRESCE ESPIRITUALMENTE. E isto tem
reflexo na vida.

14- No final do V21 diz: ³
pajustado e cresce para tornar-se um santuirio santo
no SENHOR.

15- A promessa de Jesus era que ele iria, mas enviaria o ESPË
RITO. O Espt
rito
po pryprio DEUS habitando em nys.

16- V22 - Porpm este edift
cio que pa sua vida, sypAJUSTADO e CRESCE
³JUNTOS´. ejunto que eu cresoo. ejuntos que nys nos ajustamos. e
juntos que exercemos nossos dons. ejuntos que ajudamos. ejuntos que
aprendemos. ejuntos que nossa fpse renova. (A fpvem pelo ouvir...)

17- Por este texto nmo pposst
vel relacionamento com Deus em isolamento.
AtpJesus se cercou de gente. Ele tinha os 12 e os 70. Por que vocracha
que poderise relacionar com DEUS e se AJUSTAR E CRESCER sozinho?
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18- Assim como aquele se isola constantemente pode estar na verdade com
problemas emocionais profundos como a depressmo, na vida espiritual
aqueles que se isolam da famt
lia de Deus podem estar sofrendo de
DEPRESSO ESPIRITUAL.

19- Qual po rempdio? FICAR JUNTO. Ele pode ser amargo, mas funciona.

M~sicas sugeridas:
1- Como pprecioso irmmo, estar bem junto a ti...

2-A ti eu vou clamar. Pois tudo vem de Ti. E tudo estiem Ti.
Por ti vou caminha. T~ps a direomo. O Sol a me guiar.
Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixari. Sempre hide existir novo
amanhmpreparado para mim...

Eu me rendo aos teus pps ps tudo que eu preciso pra viver
Eu me lanoo em teus braoos onde encontro o meu ref~gio
Jesus, Eis-me aqui

