ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

QUAL O SEU SABOR? (Mt13:47-50)

1- Oraomo
2- Algupm aqui jipescou com rede? Como pa pesca com rede?
3- Eu sempre vi meu pai pescando com tarrafa. Tarrafa puma esppcie de
rede. Cada tarrafa pfeita para pegar determinados tipos de peixe. Mas isso
nmo quer dizer que ao se jogar a tarrafa vocrsypegue o tipo de peixe que
esta procurando...
4- Quantas vezes vocrquer pegar camarmo e vem uns siris junto?
5- Quantas vezes vocrquer pegar anchovas e vem uns bagres?
6- No reino de Deus passim tambpm. Muitos estmo na ³
rede´do reino de
Deus, mas nmo smo do tipo que Deus procura.
7- Deus estilanoando sua rede (A Palavra) atris de anchova e muitos bagres
e siris estmo vindo juntos.
8- Neste texto Jesus estifalando de sua volta. Aqui ele faz afirmao}es muito
importantes a respeito de sua volta:
a. A rede de Jesus pega ³
toda sorte de peixes´(v47). Isto pproblema,
pois nem todo peixe tem bom sabor. Muitos peixes smo espinhos
puro. Nmo smo do paladar de Deus.
b. No V48 diz que syquando a rede estiver CHEIA pque seripuxada.
Com a rede cheia pybvio que muitos peixes do gosto de Deus virmo
na rede. Mas quanto mais cheia estiver a rede, mais bagres e siris
virmo tambpm.
c. A separaomo serifeita por Deus. Nmo smo as anchovas que
expulsam os bagres e siris.
9- Tudo isto nos deixa uma liomo. Muitas anchovas que estmo na rede sermo
³
espetadas´pelos bagres enquanto estiverem perto deles. Porpm o dia de
recolher a rede estipryximo e logo os bagres com seus ferr}es sermo
jogados fora (v48) e as anchovas sermo recolhidas no cesto.
10- Nmo dipara abandonarmos o Reino de Deus syporque hiuns bagres
³
infiltrados na rede.́ Decepomo com os homens nmo nos autoriza a nos
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excluirmos do Reino.
11- A grande questmo que fica p: Somos anchovas ou bagres? Temos
agradado o paladar de Deus ou nmo?
12- Nmo adianta se achar anchova quando Deus acha que temos gosto de
bagre.
13- Trabalhemos para nos tornar agradiveis ao paladar de Deus para nmo
sermos jogados fora.
Obs.: As anchovas smo muito saborosas e valorizadas. Os bagres nmo apresentam
bom sabor e nmo possuem bom valor comercial para os pescadores profissionais.
M~sica sugerida: Eis-me aqui, outra vez...

