ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

MOTIVOS DE ALEGRIA (Lc15:1-7)
x Oraomo e leitura do texto

x Vocrs ficam alegres quando muitas pessoas vmo ao culto? Por que?

x Todos nys gostamos de fazer parte de algo grande. emaravilhoso
chegarmos em um pequeno grupo e ele estar cheio.

x eigualmente maravilhoso chegarmos no culto e percebermos a igreja
cheia.

x Muitos lt
deres e igrejas se esforoam para ³
ENCHER´suas atividades e
reuni}es.

x Mas a grande questmo que devemos ter em mente p: ³
O que alegra o
coraomo de Deus?.́

x Obviamente que pmaravilhoso um grande ajuntamento louvando a Deus.

x Nesta paribola o que vemos po pastor das ovelhas, largando 99 para ir
atris de apenas uma.

x Obviamente que para quem tem 99 uma nmo faria falta... a nmo ser que o
pastor se importe.

x Este da paribola se importava. Largou o conforto e procurou atpencontrar.

ESTUDO DO PEQUENO GRUPO
x Nmo fica sypor at
. Ele A CARREGA NOS OMBROS (V5).

x Mas o mais interessante pque pjustamente o encontro com esta ~nica
ovelha pque pmotivo e festa.

x No verst
culo 7 Jesus faz a explicaomo da paribola e diz ³Haverimais festa
por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que nmo precisam
arrepender-se.

x Um dia nys fomos ESTA ÒNICA OVELHA. Jesus foi, nos buscou e nos
carregou nos ombros.

x Agora o motivo da nossa alegria pficarmos no meio das 99. Porpm o que
alegra o coraomo do Pai pa vinda da ovelha que estiperdida.

x O Pai que recuperar a ovelha perdida, mas muitos se alegram apenas com
o tamanho do ajuntamento das ovelhas do aprisco e nmo fazem nada para
achar a que estiperdida...

x Serique o motivo de sua alegria tem sido o mesmo que o do Pai?

Sugestmo de m~sica: esyesperar acontecer, psycontinuar e nmo deixar que as
ligrimas, embacem o olhar, e nmo deixar que a tristeza tira a foroa do caminhar
continuar... Jesus plano melhor, nunca chega atrasado...

