ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

PLANTAdO DE TALENTOS (Mt25:14-30)
1- Oraomo. Ler com o texto com o grupo.
2- Vocrs jiviram uma plantaomo de talentos? (Deixe o povo falar mesmo que
seja errado o que eles venham responder).
3- Esta paribola explica as maneiras como as pessoas lidam com os talentos
que Deus di.
4- Deus confere a cada pessoa um dom espiritual, mas ppreciso VONTADE
para exercer os dons de Deus. epreciso desenvolvr-los.
5- Na paribola temos a ilustraomo de 3 pessoas...
6- Em 1
. Lugar ppreciso entender que Deus confere talentos a cada um de
acordo com a capacidade. (V15). Ele nmo confere jpessoa mais do que
ela pode lidar
7- eimportante ressaltar que aqueles que recebem mais talentos de maneira
nenhuma smo mais valiosos para Deus. .A rnfase aqui pa maneira como
lidamos com os talentos recebidos.
8- Uns recebem 5 outros 2 e outros 1.
9- Alguns, mesmo com uma carga maior de talentos vmo e multiplicam o valor
recebido. Dobram a quantidade (V16-17)
10- Porpm muitas vezes uma pessoa que recebe um talento o enterra. Guarda.
Acha valioso demais.(V18)
11- Smo pessoas que por MEDO. Medo de se expor. MEDO de arriscar. MEDO
de se ferir, MEDO da responsabilidade enterram o talento recebido.
12- Muitos nmo pregam, por medo de nmo dar conta. Muitos nmo cantam por
medo de expor-se. Muitos nmo tocam, por MEDO de se estranhar com os
outros irmmos. Muitos nmo evangelizam por MEDO DE SEREM CHATOS.
13- Esquecem com isso que o SENHOR vai voltar um dia e atTODOS termo
que prestar contas a ELE.
14- Os servos dos demais talentos que foram multiplicados foram elogiados
pelo seu SENHOR e foram colocados sobre mais ainda.
15- Mas reparem da desculpinha do ³
monotalentico´(V24-25). ³
TIVE MEDO.́
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³
ENTERREI O TALENTO.́
16- Olhem a resposta do SENHOR no verst
culo (v26) ³
Colho onde nmo plantei
e junto onde nmo semeei.́
17- Em outras palavras ele diz: Por que vocrnmo exerceu seu talento contando
com o meu poder? Era syconfiar em MIM.
18- E ato que acontece pque agente descobre que nmo adianta plantar os
talentos, pois eles nmo brotam.
19- O que vocrtem feito com os seus talentos?
M~sica sugerida
Rompendo em fp

