ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

NO MEIO DO CAMINHO TINHA UMA PEDRA (1Jo2:9-11)
1-O poema ³
No meio do caminho´de Carlos Drumond de Andrade pmuito curioso.
2-Trata de uma pedra que estava no meio do caminho.
3-Aparentemente ele nmo diz coisa com coisa... atpque:
4-³
Nunca me esquecerei desse acontecimento
na vida de minhas retinas tmo fatigadas.́
5-Provavelmente ele vinha pela estrada e as suas ³
retinas fatigadas´nmo viram a pedra que
estava no meio do caminho.
6-Talvez ele tenha tropeoado. Talvez ele tenha dado uma topada.
7-O fato pque aquela pedra o atrapalhou em seu caminho. Ele diz ³
nunca esquecerei que no
meio do caminho tinha uma pedra.́
8-Assim acontece com muitas pessoas que estmo no caminho. Aliis no int
cio a igreja era
conhecida como CAMINHO. (At9:2) (At19:9) (At19:23) (At24:14)
9-Pessoas que talvez estejam com suas ³
retinas espirituais fatigadas´e que nmo estejam
enxergando a pedra no caminho.
10-Talvez achem que uma pedra no caminho nmo faz estrago. Mas de que pedra estamos
falando?
11-O Ïdio, inimizade, mau tratamento, mau relacionamento.
12-¬s vezes estamos muito preocupados em nos guardar de ³
grandes pecados´mas nmo
fugimos dos pecados que talvez sejam bem aceitos na sociedade.
13-O V9 diz que ³Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmmo, continua nas trevas.́
14-O V10 afirma que o bom relacionamento com as pessoas psinal daquele que
PERMANECE NA LUZ.
15-O V11 diz que embora uma pessoa possa afirmar que estina luz, se ele tem ydio,
inimizade com o irmmo, estiem TREVAS. Diz mais ANDA EM TREVAS. Ou seja VIVE EM
TREVAS. Mas pensa estar na luz!
16-Mas por que o tema p³
No meio do caminho tinha uma pedra´?
17-Porque no v10 diz que quem ama seu irmmo nmo hiCAUSA DE TROPEdO. No v11 diz
ainda que o ydio ao irmmo nos cega.
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18- O que nos cega e serve como causa de tropeoo po ydio, a inimizade.
19-Isto quer dizer que quando permitimos que o ydio e a inimizade com o irmmo nos domine
estamos sujeitos a tropeoar, pois criamos para nossa vida uma PEDRA NO MEIO DO
CAMINHO. Como estamos cegos tambpm, a topada pcerta.
20-A cegueira smo as ³
retinas fatigadas´de Drumond.
21-Se vocrnmo quiser ter causa de tropeoo em sua vida espiritual e quiser enxergar bem por
onde pisa, livre-se de todo ydio, inimizade com seu irmmo.
22-Vocrtem enxergado bem por onde pisa? Vocrtem tirado os obsticulos de seu caminho
ou tem posto mais?
M~sicas sugeridas.
Como ppreciso irmmo, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus...

