ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

O BOTE DA VË
BORA (At28:3-4)
1- Vocrjiteve a oportunidade de ser bem recebido/tratado quando vc estava
em uma situaomo de necessidade?
2- No trabalho / na famt
lia / na igreja pum balsamo.
3- O Apystolo Paulo e mais 275 pessoas haviam naufragado e chegaram a
nado em Malta.
4- Eles foram muito bem recebidos. (V2) ³
Extraordiniria bondade´
5- Atpque algo dierrado para Paulo (v3). Uma vt
bora o mordeu.
6-

Olha a situaomo de Paulo. Prisioneiro / Niufrado / se nmo bastasse
mordido por uma vt
bora. (Mispria pouca pbobagem)

7- Vocrjiesteve em uma situaomo assim? Um pert
odo que parece que esti
tudo errado?
8- Paulo passou por uma situaomo assim?
9- Com certeza feliz ele nmo estava... Ningupm fica feliz em uma situaomo
assim.
10- Sabem o que ppior? A ignorkncia das pessoas na hora de tentar entender
o que esti acontecendo... Olha o que comeoaram a falar dele... (V4)
³
assassino.́
11- O mesmo povo que o recebeu bem, agora po povo que tenta entender o
que nmo dipra entender...julgando mal.
12- Isto acrescenta mais sofrimento...
13- Certa vez quando fechei uma empresa...
14- Estamos no mundo e vemos coisas boas acontecendo com pessoas boas
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e mis...
Mt5:

45

para que vocrs venham a ser filhos de seu Pai que estinos cpus.

Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre
justos e injustos.
15- Tambpm coisas mis acontecem com pessoas boas e mis...
16- Mas a brnomo de Deus fica evidente na maneira como se dia volta por
cima! (V6-10)
17- Quando situao}es dift
ceis acontecerem conosco tenhamos a certeza que
daremos a volta por cima.
18- Se acontecer com seu irmmo. Ore por ele. Ajude ele. Nmo tente entender
porque corremos o risco de cometermos injustioa.

