ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

LANdANDO A COROA (Ap.4:7-11)
1- Oraomo
2- Leia o texto abaixo extrat
do da revista eletr{nica ³
Life&Style´

³Os estranhos pedidos das estrelas
Life&Style 29.09.2011 Por Simone Duarte, Rio de Janeiro

Desde ajudar metaleiros a fugir de prostitutas ou p{r toalhas brancas para a
cantora que nmo tocava no chmo caminhar, Ingrid Berger presponsivel por
atender os pedidos mais excrntricos dos t
dolos da m~sica. Mas hoje confessa
que jiaprendeu a dizer ³Nmo!´
... memorabilia das excentricidades dos artistas.
Prince

³Prince queria jantar sozinho. Mandou fechar o Antiquarius (o restaurante portugurs mais caro e elegante do
Rio de Janeiro). Nmo queria ver nem o empregado de mesa. Ele sydeixava o prato e sat
a. Hiestes artistas
que nmo querem lidar com seres humanos.´

Metallica

³Os Metallica eram muito jovens quando vieram ao Rock in Rio de 1991 e queriam gravar um clip com
prostitutas no cais do porto do Rio de Janeiro. Nys avisamos, mas eles insistiram. Chegimos li. Quando as
prostitutas, umas senhoras gordas, desdentadas, viram aqueles meninos louros e muito jovens, sat
ram a
correr atris deles, e aqueles roqueiros metilicos sat
ram a fugir, a correr para o carro, desesperados, com
medo das prostitutas. Agora imagine a cena...´
Whitney Houston

³A Whitney Houston, no auge da carreira, nmo tocava no chmo. Ela ia andando e eu tinha que ir, jsua frente,
e, a cada passo, colocava uma toalha branca para ela pisar. Quando se sentava, era a mesma coisa. Ela nmo
se sentava sem uma toalha branca sobre o sofi.´

Stereophonics

³Os rapazes tinham alergia a tudo. Tudo tinha de ser esterilizado, cada bocado de comida tinha de ser
enrolado em plistico. Era uma loucura. Nmo aguentava mais!´

3- O que vocrs acharam deste relato?

4- Aqui temos um quadro muito curioso da adoraomo que prendida a Deus no
cpu.

5- V7 Seres estranhos adoram a Deus (que nmo conhecemos)V8 Repetem
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sem cessar dia e noite ³
Santo, santo, santo po Senhor, o Deus
todo-poderoso, que era, que pe que hide vir.́
6- etanta glyria que presenciavam que dizem:.
a. Santo, santo, santo (3x significa que ptmo santo que nmo hicomo
expressar)
b. Deus todo-poderoso (Deus possui um poder inimaginivel ao ser
humano)
c. Que era, que pe que hide vir (Deus peterno. Nmo estipreso ao
tempo)

7- A partir do V9 os 24 ancimos se prostram e adoram..
8- Alguns teylogos crrem que os 24 ancimos representam a antiga e a nova
alianoa. 12 patriarcas e 12 apystolos e que representam os salvos da
antiga e da nova alianoa.

9- Com certeza muitos heryis bt
blicos, muitos Apystolos, profetas, mirtires
estmo aqui inclut
dos.

10- Pessoas que fizeram muito pela causa de Deus.

11- Mas reparem que os seres que nmo conhecemos e os ancimos se prostram
e adoram a Deus. Diante de Deus eles nmo tem honra alguma..

12- Todos nys gostamos de receber honras, elogios. Isto pmuito saudivel.

13- Passa a ser prejudicial quando nos esquecemos que toda honra e glyria
pertencem a Deus.

ESTUDO DO PEQUENO GRUPO
14- Atficamos com manias patolygicas como os artistas citados na
reportagem. Escravos do reconhecimento dos outros e sempre tristes em
³
nmo recebermos o valor devido´das pessoas.

15- Isto pode comeoar com um simples inc{modo quando elogiam algupm
perto de nys e pode avanoar atpchegar no nt
vel daqueles artistas.

16- V10 os ancimos jogam suas coroas.

17- Isto significa que diante de Deus suas coroas nada significavam.

18- Vocrtem jogado sua coroa diante do trono? Isto po que garante a sua
sanidade.

19- Jogue sempre a sua coroa ao trono de Deus e viva melhor.

