ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

Laranjas e laranjadas (Lc10:38-42)
(02/06/2013)
x Leitura e oraomo.
x Marta X Maria (leia o texto explique a situaomo das duas irmms).
x Se vocrestivesse naquela cena, quem vocrseria? Marta ou Maria?
(Deixem o povo falar...).

x O evangelho hoje estiimpregnado com ativismo...
x Achamos que a vida com Jesus p³
Fazer.́
x Isso pum pensamento equivocado que impregna as comunidades cristms
hoje.

x Em Dezembro de 2010 saiu uma matpria de capa na revista ³
Cristianismo
hoje´com o seguinte tt
tulo: ³
IGREJA QUE ESTRESSA.́
x A matpria tratava de pessoas esgotadas, estressadas por tanto ativismo
nas igrejas. O resultado apontado era lideranoas exaustas a ponto de terem
sua fpabalada..

x Alguns casos com vidas e famt
lias destrut
das pelo exagero no servioo
cristmo.

x Muitas igrejas no afmde crescerem ripido tornam-se verdadeiros
³
espremedores de laranjas.́ Sugam atpnmo poderem mais, e depois
descartam o ³
bagaoo.́
x O Evangelho de Jesus nmo passim! Para Jesus o ³fazer´faz parte da
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vida cristm, mas sytem sentido se emanar de uma vida que busca
³ESTAR´com Jesus...
x Himuita gente deitado em beroo esplrndido e que nmo ergue uma palha
para a construomo do Reino de Deus. Por outro lado hitambpm as
³
Martas´que nmo sossegam um minuto.
x Marta e Maria tinham a oportunidade de estar com Jesus.
x Marta queria agradar a Jesus e para isso estava empenhada em preparar
um banquete.

x Maria estava aos pps de Jesus o ouvindo..
x Quantas vezes temos feito tantas coisas para Jesus, sem se preocupar em
estar mais pertinho Dele?

x Quantos smo os cristmos que ajudam em ministprios de casais,
evangelizam na favela, em hospitais, ralam na igreja e se esquecem do
principal: ESTAR AOS PeS DE JESUS?

x Nmo oram, nmo lrem a Bt
blia. Alguns nmo conseguem se quer ³
sentar em
um culto´pois estmo tmo envolvidos que nmo hiespaoo para sentar e
sossegar?.

x Pessoas que estmo mais preocupadas com as ³
ATIVIDADES´cristms do
que com estar ³
AOS PeS DE JESUS.́
x Igrejas que syestmo preocupadas em ganhar mais ³
laranjas´para
passarem pelo espremedor e substituir os ³
bagaoos´descartados.
x Temos nos preocupado em estar aos pps de Jesus, ou tentando agradi-lo
³
fazendo muitas coisas´
?
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x Quando servimos devemos estar atentos, mas sempre ligados com Jesus.
(pregaomo, louvor, ministprios, etc.)
x Reflita sempre sobre seu relacionamento com Deus. Nmo permita desgaste
em sua intimidade com Ele.

x Jesus nmo deseja cristmos ³
laranja´e nem que sua igreja seja
³
espremedor.́
x Responda para vocr: Vocrtem sido mais Marta ou Maria?
x Cuidado para nmo virar bagaoo de laranja.

M~sica sugerida: Alto preoo
Eu sei que foi pago um alto preoo
Para que contigo eu fosse um meu irmmo
Quando Jesus derramou sua vida
Ele pensava em ti, Ele pensava em mim,
Pensava em nys
E nos via redimidos por seu sangue
Lutando o bom combate do Senhor
Lado a lado trabalhando, sua Igreja edificando
E rompendo as barreiras pelo amor.
E na foroa do Espt
rito Santo nys proclamamos aqui
Que pagaremos o preoo de sermos um sycoraomo no Senhor
E por mais que as trevas militem e nos tentem separar
Com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar

