ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

PASSEIO EM FAMË
LIA (Rm1:11-13)

1- Oraomo e leitura do texto

2- Para onde vocrs costumam passear com suas famt
lias? Para qur
passeamos com nossas famt
lias? (Deixem o povo falar)

3- Vamos supor que vocre sua famt
lia fossem passear no caloadmo do
Centro no sibado de manhm(para passear...) e atalgupm liga convidando
sua famt
lia para irem em um churrasco... o que vocrs fazem?

4- Muitas smo as respostas para estas quest}es. Passeamos para nos
distrair. Desestressar, criar vt
nculos, intimidade....

5- Independente do que vocrs fazem com suas famt
lias nos passeios, todos
hmo de concordar que a igreja reunida nmo puma espaoo para um passeio
em famt
lia.

6- A igreja reunida nmo plazer. Ir a igreja nmo plazer.

7- Por que levamos nossa famt
lia jigreja reunida? (deixem o povo falar)

8- Muitas smo as pessoas que vmo onde a igreja estireunida por falta de
melhor opomo. Para se distrair. Para desestressar. Saber das novidades.

9- Ir jigreja reunida para muitos pcomo um passeio em famt
lia.
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10- Isto ocorre porque muitas pessoas nmo entendem bem o porqurda igreja
estar reunida. No fundo nmo sabem o propysito.

11- Neste texto vemos o Apystolo Paulo desejando ardentemente estar com
aqueles irmmos em Roma.

12- V11 Diz que ele queria ³compartilhar´com aqueles irmmos algum dom
(que fosse ~til a eles). Paulo queria servir aqueles irmmos.

13- Tem gente que aqui se assemelha muito a Paulo. Gosta de servir aos
irmmos. Quando estmo em alguma escala puma beleza (apesar de
alguns nmo valorizarem nem isso).

14- Cristmos saudiveis querem servir outros irmmos. Cristmos saudiveis
desejam ³
compartilhar seus dons´com os outros.

15- (v12) Syque Paulo entendia que junto com os irmmos ele tambpm poderia
ser encorajado.

16- Sabem por que? Porque cristmo que nmo se re~ne desanima... PERDE A
CORAGEM DE VIVER A Fe.

17- Paulo sabia disso e no V12 diz que ele tinha a necessidade de ser
encorajado.

18- Para Paulo a igreja reunida nmo era espaoo para passeio. Era um lugar
para ³compartilhar dons´e ³
ser encorajado´.
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19- O que a igreja reunida tem sido para vocr? Um espaoo para compartilhar
dons e ser encorajado ou um espaoo para um passeio em famt
lia?

20- Antes de vocrresponder para si que pum espaoo para ³
copartilhar dons´e
³
ser encorajado,́ responda outra pergunta para si:

Vocrjitrocou o´programa´³ir jigreja reunida´, por um programa melhor?
Se sua resposta foi sim, sua ida jigreja reunida estimais para PASSEIO EM
FAMË
LIA.

OBS. Usei o termo ³igreja reunida´, pois a igreja somos nys e nmo o ³Espaoo
IBACE´.

M~sica sugerida: Eu me rendo

