ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

PREPARANDO A TERRA (Mc1:2-3)

1- Oraomo e leitura do texto

2- Quando se vai comeoar uma casa o que se faz com o terreno? Antes de
semear o que se faz com a terra? (deixar o povo falar)

3- Antes de Jesus iniciar seu ministprio Jomo batista veio e comeoou a ensinar
o arrependimento e o batismo.

4- Isto estava prpanunciado em Malaquias 3:1.

5- Muitas coisas que Jesus ensinava nmo era novidade para seus ouvintes. O
Arrependimento e o batismo conscientes jihaviam sido ensinados ao povo
por Jomo Batista.

6- Quando Jesus comeoa seu ministprio Jomo Batista (que era primo de
Jesus) jiera famoso e reconhecido como profeta pelo povo.

7- Muitos chegaram a crer que Jomo Batista era o Cristo. Coisa que ele negou
ser. (Jomo1:20)

8- Assim o fato de Jomo Batista com todo o seu reconhecimento do povo
tornar claro que Jesus era o ³
Cordeiro de Deus´lanoou os holofotes sobre
Jesus (Jomo1:29). Muitos de seus disct
pulos passaram a seguir Jesus por
isso.

9- Lembremos que o ministprio terreno de Jesus teve apenas cerca de 3
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anos. Assim era fundamental que Jesus pegasse algo jipreparado para a
partir dataprofundar sua doutrina.

10- A grande questmo pque assim como naquela ppoca, a Palavra de Jesus
hoje precisa encontrar terrenos preparados para que o efeito seja positivo.

11- Acontece que muitos hoje falam de Jesus. De seus ensinos. De seu
exemplo, mas nmo preparam o terreno antes.

12- Smo pessoas que falam do AMOR de Jesus, mas nmo amam as pessoas.
Pessoas que falam da PACIÇNCIA de Jesus, mas nmo smo pacientes.
Pessoas que falam da ALEGRIA de se ter Jesus, mas smo tristes.
13- Pessoas que falam da VERDADE que pJesus, mas vivem na mentira.
Pessoas falam da LIBERTAdO que Jesus faz, mas que vivem
ESCRAVAS DO PECADO.

14- Jomo Batista preparou o CAMINHO de Jesus. Quando ele falou de Jesus
para as pessoas a palavra dele teve peso em suas vidas.

15- E vocr? Tem preparado o caminho para a Palavra de Jesus? Pessoas tem
sido alcanoadas por Jesus por VOCÇPREPARAR O TERRENO DA
FORMA CORRETA?
M~sica sugerida

Como Zaqueu eu quero subir...

