ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

OLHE AO REDOR (Jo4:34-38)
x O que vcs acham de estarmos juntos? ebom pgostoso?
x Jesus gostava de estar com seus disct
pulos e por certo os disct
pulos
tambpm...
x O problema pque muitas vezes ptmo agradivel estarmos juntos e
olhamos tmo fixamente para a igreja e para comunhmo gostosa que esta
tris que deixamos de fazer aquilo que todo o cristmo pchamado a fazer...
OLHAR PARA OS CAMPOS E COLHER!!!
x Talvez alguns achem que colher seja dift
cil. Talvez achem que nmo tem o
dom. Mas vendo Jesus compartilhar o evangelho agente pode afirmar que
pmais ficil que pensamos...
a- eno cotidiano simples que compartilhamos de Cristo. (V5-6)
b- epuxando assunto que podemos compartilhar. (V7)
x Uma pessoa muito fechada dificilmente compartilha de Cristo. Entra ano e
sai ano ela nmo ganha ningupm para Cristo.
x Isto pproblemitico pois o V36 diz que aquele que colhe JÈRECEBE o seu
salirio e para a VIDA ETERNA.
x Jesus era algupm acesst
vel. Algupm que puxava conversa... ³De-me um
pouco digua´
x Era uma homem falando com uma mulher. Era um judeu falando com
uma samaritana.
x Nmo escolha com quem vc vai falar. Apenas fale. ³
Peoa um pouco digua´
x eeste clima de acessibilidade que a igreja deve ter. Que os pequenos
grupos devem ter.
c- Nmo queira ensinar teologia primeiro. Convide a pessoa a se
relacionar com Jesus e confie no Espt
rito para completar a obra.
(V15).
x A mulher achava que iria resolver algo material. Ela nmo sentiria mais sede.
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x Jesus syrespondeu ³
vie chame seu marido´(v16)
x Deixa a pessoa pensar o que quiser apenas convide e fale para chamar
outros.
d- Concentre-se na missmo
x Os disct
pulos chegaram, estranharam que ele falava com uma samaritana
e enquanto ela foi chamar o povo eles queriam que ele comesse.
x Talvez comer o pet four no final do culto seja mais importante...
x Talvez estar com meus irmmos seja mais importante...
x Nmo deixa nada o desviar da missmo. (v31-35)
x Nmo ppara deixar para depois e sim para compartilhar de Jesus AGORA.
x E vc tem compartilhado ou deixado para depois?
e- Amplie sua vismo
x Nmo ppelo fato de vc estar no nordeste a passeio que nmo falaride Jesus
se tiver oportunidade.
x Vc deve falar de Jesus e nmo de IGREJA/Placa.
x No verst
culo 20 a mulher pergunta em que monte que deve adorar?
x A resposta de Jesus foi V24. Em Espt
rito e em verdade.
x Nmo ppara ficar de mal com a pessoa que vocrevangelizou e ela foi para
a Assemblpia...
CONCLUSO
ABCD-

No cotidiano
Puxe assunto
Nmo ensine teologia
Amplie sua vismo.
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