ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

JUSTA INJUSTIdA OU INJUSTIdA JUSTA? (1Pe2:19-25)
1. Oraomo e leitura

2. Por que o Evangelho, a mensagem de Jesus, causa tanto espanto nas
pessoas? (deixem o povo falar).

3. Virias smo as causas de espanto nas pessoas com relaomo ao Evangelho.

4. O Apystolo Paulo jidizia que a mensagem do Evangelho p³
esckndalo´
para os judeus e ³
loucura´para os gentios (1Co1:23).

5. Atphoje muitos consideram o evangelho exatamente isso: ESCÆNDALO e
LOUCURA.

6. Himensagens no mt
nimo curiosas na Palavra de Cristo.
a. Mt5:39-41 (Nmo resistir ao perverso / Oferecer a outra face / se
quiserem tirar a t~nica entregue a capa...
b. 1Co6:7 diz que devemos preferir LEVAR PREJUË
ZO.

7. O pryprio Cristo que tinha poder para se libertar da cruz e exterminar todos
que o estavam crucificando, mas nada fez. Agentou tudo calado.

8. O texto de 1Pe2:19 tambpm nos escandaliza e nos parece loucura.

9. O texto afirma que LOUVÈVEL pSOFRER INJUSTIdA SEM TER CULPA
(V19). Esta pa JUSTA INJUSTIdA.
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10. Deus prefere que soframos sem ter culpa, do que TENDO CULPA.

11. Reparem o verst
culo 20. O Apystolo diz: ³Que vantagem hiem
suportar aooites recebidos por terem cometido o mal?´

12. Como se esta pergunta nmo bastasse o texto ainda emenda... ³
Mas se
vocrs suportam o sofrimento por terem feito o bem, ISSO e
LOUVÈVEL DIANTE DE DEUS´.

13. Quantos ficam tristes por serem injustioados? Recebem o que nmo
merecem. Justa injustioa.

14. Quantas vezes tentamos ajudar algupm e somos incompreendidos e
injuriados por pessoas a quem ajudamos.

15. Quantas vezes somos exemplares em nossa conduta e somos
perseguidos por isso.

16. O rapaz e a mooa cristmque se guarda para o casamento, fazendo o bem,
viram chacota e tornam-se pessoas discriminadas e ofendidas por isso.

17. Quantas vezes tentando ajudar em alguma situaomo tomamos na cabeoa e
somos prejudicados.

18. O que o texto diz pque TODAS ESTAS COISAS SO DESEJAVEIS A
DEUS.

19. Eu, particularmente jifui muito incompreendido e mal falado, sem ter feito
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nada de mal a ningupm.

20. Estas situao}es nos revoltam. Temos a tendrncia de ³chutar o balde´.

21. Pensamos: ³Se estamos fazendo tudo certo, por que Deus permitiu
esta injustioa comigo?´.

22. Deus deseja que soframos esta injustioa. O que Ele nmo deseja pque
SOFRAMOS POR ERROS QUE COMETEMOS (injustioa justa).

23. O PROBLEMA eQUE SOFRER POR ERROS QUE COMETEMOS NÏS
ACEITAMOS FÈCIL. Pensamos: ³Eu fiz, entmo vou pagar´. Esquecemos
assim que SOFRER POR CAUSA DOS NOSSOS ATOS ERRADOS e
QUE NO FAZ SENTIDO.

24. Isso chega a ser burrice. Se sabemos que vamos pagar pelo que fizemos
entmo por que praticar o mal?

25. Infelizmente os cristmos sofrem mais em decorrrncia de atos maus
do que por atos bons praticados.

26. Na vida com Cristo vale mais apenas a JUSTA INJUSTIdA do que a
INJUSTIdA JUSTA.

27. Vocrsofre mais pela ³JUSTA INJUSTIdA´ou pela ³INJUSTIdA JUSTA´.

M~sica sugerida:
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Carvalho de justioa
O Espt
rito do Senhor esti
presente para consolar
eDeus com a gente
exalando vida e foroas para caminhar

E Ele nos ungiu para pregar libertaomo
E quebrar cadeias, pra restaurar os corao}es

E anunciar o ano aceitivel do Senhor
Afim de que se chamem, Carvalhos de Justioa

