ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

O RESTO QUE SE EXPLODA (2Rs20:18)

1- Oraomo e Leitura

2- Vocrs conhecem o ditado: ³
Pai planta, filho come e neto passa fome´
?O
que quer dizer?

3- Este ditado diz respeito ao que observamos na vida em que muitas vezes
o pai luta com sacrift
cio, enriquece para depois de sua morte os filhos
queimarem tudo de qualquer jeito e jina 3geraomo a famt
lia se ver em
dificuldades financeiras.

4- O que gera isso na opinimo de vocrs? (Deixem o povo falar...)

5- Ezequias foi um bom rei para Israel. Em 2Rs18:3 diz que ele fez o que o
Senhor aprova. O Senhor havia aprovado o governo de Ezequias.

6- 2Rs18:4 diz que Ezequias acabou com a idolatria em Israel. V6 Diz que ele
SE APEGOU AO SENHOR E NO DEIXOU DE SEGUË
-LO.

7- No Capt
tulo 20 Ezequias sofre de uma doenoa e recebe o aviso de Deus
de que ele morreria.

8- Ezequias caiu em desespero e fez uma oraomo a Deus cobrando sua
sinceridade em seu servioo (2Rs20:3). Parece que Ezequias tinha tido um
governo que agradou ao Senhor, mas nmo estava preparado para estar
com o Senhor.
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9- Ele perdeu a noomo de que sua vida pertencia a Deus. Quando chegou sua
hora ele achou injusto.

10- Talvez ele pensasse em quantas coisas ele poderia ter feito mais...
Quantas coisas ele deixaria de usufruir agora que o governo estava indo
bem...

11- O Senhor entmo ouviu a oraomo de Ezequias e acrescentou a ele mais 15
anos de vida.

12- Parece que nestes 15 anos ele resolveu se ensoberbecer. Recebeu a visita
de uma delegaomo da Babil{nia e por causa disso o Profeta Isat
as trouxe
uma Palavra para Ele... V16-19.

13- Ezequias nmo se importou com a Palavra que dizia que seus descendentes
sofreriam. Ele nmo estava nem at
.

14- O Governo dele estava seguro. O RESTO QUE SE ESPLODA.

15- Quando ele morreu seu filho Manassps com apenas 12 anos comeoou a
reinar.
16- O reino de Manassps foi desastroso. Em 2Rs21:1-6 diz que Manassps
restaurou a idolatria e queimou o pryprio filho para um deus pagmo.
Praticou feitioaria e consultava os espt
ritos.

17- Como podia Ezequias tmo fiel possuir um filho infiel? Como podia um filho
nmo syerrar mais ir TOTALMENTE CONTRA O QUE O PAI FEZ?

18- 2Rs20:19 tem a resposta. Depois que o Senhor acrescentou a ele 15 anos
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de vida PARA Ezequias ele passou a ter uma postura de ³
Viver a vida´e
que o resto explodisse! Estando bom para ele o RESTO QUE
EXPLODISSE.

19- Este po pensamento do egot
smo. O pensamento do AQUI E AGORA. Do
imediatismo.

20- Muitos hoje que smo fies ao Senhor tem se perdido com o pensamento do
³
aqui e agora.́ Porpm a brnomo material psypara o aqui e agora. A
brnomo MAIOR pjustamente a que permanece mesmo apys nossa partida.

21- Serique temos tido a responsabilidade em edificarmos brnomos
duradouras que se estendermo a nossas famt
lias e amigos ou estamos tmo
preocupados com o aqui e agora que nmo conseguimos enxergar o depois?

22- Temos defendido junto aos nossos filhos, familiares, amigos e vizinhos
VALORES ETERNOS ou apenas o apego e a valorizaomo de coisas que
smo passageiras?

23- Seus filhos vrem em vocralgupm que coloca Deus em primeiro lugar na
sua vida? Que persiste em oraomo? Que entrega nas mmos de Deus e
confia? Que ama o pryximo e leva o amor adiante? Ou ele vr em vocr
apenas algupm que quer o AQUI E AGORA E O RESTO QUE SE
EXPLODA?
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