ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

O QUE FALAM DE VOCÇ? (1Ts2:10-11)
x Ore para comeoar
x Leia com o grupo
x O vocracha que falam de vocrpor ai? Se vocrfosse um mosquitinho o
que vocracha que estariam falando sinceramente?
x O que vocracha que Deus pode falar de vocr? Servo obediente? Cheio do
Espt
rito? Cheio de fp? Fiel?
x Nesta carta Paulo escreve em companhia de Silvano e Timyteo (v1)
x O verst
culo 10 puma afirmaomo muito ousada de Paulo...
x ³
Tanto vocrs como Deus smo testemunhas.́..(v10)
x Paulo fala ainda no plural pondo a mmo no fogo por seus companheiros...
x Mas o que ele afirma com tanta ousadia? Que os homens e DEUS smo
testemunhas de que
1. Se comportavam de maneira Santa - O andar deles era de quem andava
de acordo com o Pai. De maneira santa. Santo significa separado. As
pessoas viam a diferenoa em sua conduta.
2. Andavam de maneira justa - Que dizer que eles nmo agiam com injustioa.
Eram justos com todos. Nmo tomavam partido de um em detrimento de
outro na igreja, na famt
lia, no trabalho. Agiam com justioa. Nmo quebravam
contratos, cumpriam com a palavra mesmo que eles se prejudicassem
com isso.
3. Eram irrepreenst
veis - Tinham uma conduta merecedora de elogios e nmo
de repreensmo. Ningupm poderia os repreender por sua conduta.
4. Que tratavam a todos com amor - ³
Como um pai trata seus filhos.́
Tratando com amor a todos. Todos sem exceomo.
x Vocrpcapaz de ser ousado como Paulo? O que vocracha que falam de
vocr? Reflita
a- Vc se comporta de maneira santa?
b- Vc pratica a justioa com todos?
c- Vc pirrepreenst
vel?
d- Trata TODOS com amor?

ESTUDO DO PEQUENO GRUPO
Sugestmo de m~sicas
1-Se o sol se por e a noite chegar...
2-Sonda-me e usa-me

