ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

SACODE A POEIRA... (Sl78:19-20)
1- Oraomo e leitura
2- Tem uma m~sica de Jorge Aragmo de tt
tulo ³
Volta por cima´que tem a
seguinte letra:
Chorei
Nmo procurei esconder
Todos viram, fingiram
Pena de mim nmo precisava
Ali onde eu chorei
Qualquer um chorava
Dar a volta por cima que eu dei
Quero ver quem dava
Um homem de moral
Nmo fica no chmo
Nem quer que mulher
Lhe venha dar a mmo
Reconhece a queda
E nmo desanima
Levanta, sacode a poeira
E dia volta por cima
3- euma m~sica popular, muito conhecida que trata das quedas da vida. O
que vocrs acham da letra? (deixem o povo falar).

4- ecomo um ciclo. Ningupm estipor cima o tempo todo, e ningupm deve
ficar por baixo o tempo todo.

5- Na refeiomo da piscoa, os judeus comem um ovo. O ovo por ser redondo
os faz lembrar o ciclo da vida. ³
Eles foram escravos no Egito e depois
foram libertos. Mais jfrente tornaram-se escravos novamente (da
Babil{nia, Pprsia) e depois tornaram a ser libertos, para depois serem
escravizados por Roma...

6- Mas estamos falando da vida. A vida passim. Mas e o cristmo? Estisujeito
a estes ciclos? Ñbviamente que sim.
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7- Jesus disse que ³
no mundo tereis aflio}es.́ No mesmo verst
culo Ele diz
³
mas tendes bom knimo, pois eu venci o mundo.́ Se Jesus venceu, nys
venceremos tambpm POR QUE ELE eO NOSSO GENERAL. ELE eA
NOSSA CABEdA.

8- Porpm qual pnossa postura diante das dificuldades?

9- O povo de Israel quando saiu do Egito nmo sabia lidar muito bem com
dificuldades.

10- Eram escravos e Deus libertou. Nmo tinham armas e Deus lutou por eles
atravps das pragas. Quando sat
ram e ficaram encurralados, Deus abriu o
mar.

11- Quando sentiram sede, Deus fez brotar igua da rocha. Quanto sentiram
fome Deus mandou o mani.

12- Em cada novo desafio Deus abenooava, mas o povo reclamava, duvidava
e se revoltava contra Deus e contra Moisps.

13- Nestes verst
culos do Salmo 78, a revolta contra Deus foi tamanha que o
salmista chega a insinuar que eles foram sarcisticos com Deus. (V19).
³PoderiDeus preparar uma mesa no deserto?´

14- Este tipo de d~vida pnormal em quem nmo conhece a Deus. Porpm aquele
povo conhecia a Deus.

15- No V20 diz que ELES SABIAM QUE DEUS TIRAVA ÈGUA DA ROCHA
E QUESTIONAVAM SE DEUS PODERIA DAR CARNE A ELES.
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16- Que povo de coraomo duro... Igualzinho agente.

17- Deus faz tantas coisas em nossas vidas. Quantos testemunhos podemos
contar. De onde Ele nos tirou e chegamos onde chegamos.

18- Apesar disso diante de novos desafios falamos... ³
Deus me abenooou
assim e assim, mas sericapaz de me abenooar nisso agora?

19- O pior pque muitas vezes acrescentamos mais dor a algum sofrimento
que passamos porque queremos negar com NOSSAS APARÇNCIAS que a
vida pfeita de ciclos.

20- Em Lucas 16:8 Jesus disse que os filhos deste mundo smo mais astutos no
trato entre si do que os filhos da luz.

21- Jorge Aragmo em sua m~sica diz:
Nmo procurei esconder
Todos viram, fingiram
22- Muitas vezes os filhos da luz escondem sua situaomo porque ³vmo me
achar um derrotado´.

23- Jorge Aragmo em sua m~sica diz:
Ali onde eu chorei
Qualquer um chorava
24- Muitas vezes os filhos da luz nmo choram para nmo parecerem fracos.
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25- Jorge Aragmo diz:
Reconhece a queda
E nmo desanima
26- Muitas vezes os filhos da luz nmo reconhecem a queda. Nmo pedem nem
oraomo sobre o assunto... falam sy³
DEUS SABE.́ Ainda por cima
desanimam.

27- Os filhos da luz muitas vezes tiveram experirncia com Deus, mas fazem
como o povo de Israel... ³Serique Deus pcapaz de me ajudar agora?´.

28- Jorge Aragmo diz:

Levanta, sacode a poeira
E dia volta por cima
29- E vocr? O que vai fazer? Se Jorge Aragmo pode LEVANTAR, SACUDIR A
POEIRA E DAR A VOLTA POR CIMA, IMAGINE VOCÇCOM JESUS?

M~sica sugeria: Deus do imposst
vel (Quando tudo diz que nmo...)

