ESTUDO DO PEQUENO GRUPO
OPA! (Sl73)

1- Oraomo e leitura

2- Algupm jiviu alguma cena de pessoas escorregando na rua ou
publicamente? Jiaconteceu com vocr? Como foi? (deixem o povo falar).

3- Quando agente escorrega ou tropeoa agente fala coisas... uns chamam por
Jesus, outros dizem ³
meu Deus.́ Alguns dizem ³
OPA!.́

4- As Pessoas escorregam e deslizam por muitos motivos. Pode ser porque
pisaram na casca de banana. O piso podia estar molhado, o salto ou sola
do sapato estava liso.

5- E na vida espiritual? O que nos faz ³
escorregar´segundo o texto?

6- V2- o salmista diz que ele QUASE ESCORREGOU por inveja!

7- Vocrdeve estar pensando: Que sentimento horrt
vel. A inveja em nossa
sociedade nmo paceita nem pelos incrpdulos, embora os invejosos
existam.

8- A questmo pque apesar disso, o salmista afirma que sentiu inveja e isso o
atrapalhou espiritualmente.

9- Porpm a ³
inveja´descrita por ele, muitos classificariam como ³
indignaomo.́
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10- Observe que esta ³
inveja´do salmista poriginada pela ³
prosperidade dos
t
mpios.́ A descriomo pdesconcertante:

a. V4- Os t
mpios nmo passam por sofrimento:
b. V4- Possuem corpo saudivel e forte;
c. V5- Smo livres dos fardos. Nmo ficam doentes.
d. V10- O povo gosta de pessoas assim e se volta para elas.

11- Realmente pum quadro terrt
vel. Como nmo ver isso. Isto pperceptt
vel atp
hoje muitas vezes.

12- Isto pdift
cil de entender. O pryprio salmista admite isso no V16.
13- Esta pa pior das invejas, porque ela nos afasta ainda mais de Deus, pois
pensamos, onde estiDeus que nmo vr?

14- O salmista teve este pensamento quando no verst
culo 13 diz ³
Certamente
foi-me in~til manter puro o coraomo....́

15- O Salmista sydisse um ³
OPA.́ Ele nmo caiu. No v16 diz que a inveja dele
durou atpele entrar no santuirio de Deus!

16- Isto aconteceu justamente porque na presenoa de Deus, nos lembramos
quem somos e quem os t
mpios smo.

17- A diferenoa entre um e outro pque enquanto o salvo escorrega o t
mpio cai
V18.
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18- A destruiomo do t
mpio vem repentinamente. Ningupm espera e olhando
nmo hisinais de que a destruiomo viri.

19- A inveja nos traz amargura e nos faz agir insensatamente e com
ignorkncia. (V21-22). Agimos como animais irracionais na presenoa de
Deus.

20- Esquecemos que pDeus que nos sustpm (V23). Esquecemos que Deus
nos dirige (V24). Esquecemos que sytemos a Deus, nos cpus e na terra, e
corremos atris de outras coisas.(V25). Esquecemos das brnomos dele
sobre nossas vidas!

21- Esquecemos que podemos atpfraquejar, mas Deus nos renova e nos di
foroa para continuar (v26).

22- Quando vocrestiver dizendo ³
OPA!´e invejando o t
mpio, lembre-se que
V28 ³
Bom pestar perto de Deus e fazer dele nosso ref~gio.́

M~sica sugerida: Ressuscita-me
Mestre eu preciso de um milagre...

