ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

SAUDAd®ES A QUEM TEM CORAGEM (1Jo2:21)
1- Oraomo / Ler o texto
2- Algupm jitentou explicar ³ft
sica qukntica´para uma crianoa?
3- Agente sydeve falar determinadas coisas para pessoas que tenham
est{mago para ouvir.
4- A m~sica ³
Pense e dance´do Barmo Vermelho tem no refrmo a frase
³
Saudao}es a quem tem coragem´. A m~sica de Frejat pa revelaomo
nua e crua de um pensamento t
ntimo. De uma filosofia de vida. eporque
choca que ele entmo canta ³Saudao}es a quem tem coragem´
5- Neste texto Jomo deixa bem claro que estiescrevendo a conhecedores da
verdade (v21) aos quais lembra algumas coisas...
a- V21 ³Nenhuma mentira procede da verdade´. Aqui nmo se trata syde
falar mentira no sentido mais conhecido do termo. emais profundo. O texto
fala que NENHUMA MENTIRA PROCEDE DA VERDADE.
b- Por mais caridosa que uma pessoa seja, o fato dela ser uma pessoa boa,
que talvez amamos, nmo a livra da mentira. O ~nico que livra pessoas da
mentira pJesus (V22).
c- Lembrem-se que a Palavra diz que satanis se apresenta sempre como
anjo de luz (2Co11:14). Portanto o cristmo nmo pode se apegar a aparrncia
das coisas e sim ao conte~do.
d- O diabo sempre usaripessoas que respeitamos e que temos apreoo e
amor para tentar nos tirar da verdade ou desviar a nossa vida da verdade.
e- Obviamente se palavras de um estranho nmo nos causa nada. Palavras de
pessoas que confiamos sim.
f- O texto tambpm diz no v23 que ³todo que nega o ³Filho tambpm nmo
tem o Pai´. Himuitas formas de se negar o Filho. Nmo assumindo ser um
seguidor Dele puma forma, mas tambpm tendo a oportunidade de
salgar uma conversa com os ensinos do Filho tambpm pnegi-lo.
g- Nmo representi-lo corretamente neste mundo tambpm pnegi-lo.
h- Nmo contrariar os nossos pryprios interesses pelo interesse de Cristo
tambpm pnegi-lo.
i- No v24 Jomo diz ³cuidem para que aquilo que ouviram desde o
princt
pio permaneoa em vocrs´. Cuidar pdar atenomo. Dedicar tempo.
ese esforoar. Nys temos responsabilidade para que a Palavra de Jesus
permaneoa em nys.
j- Muitos smo os que ouvem, mas nmo CUIDAM.
k- Por isso talvez Jomo diga no v19 ³Eles sat
ram do nosso meio´. Aqui ele
estise referindo a anti-cristos. Ele dia entender que alguns nmo cuidaram
daquilo que ouviram a ponto de se tornarem anti-cristos.
l- Mas ele tambpm diz ³se fossem dos nossos teriam permanecido
conosco´V19.
m- einteressante perceber como gostamos de nos enganar. Syque o engano
puma arma poderosa de satanis.
n- Quando achamos que entes queridos estmo afastados ³do nosso meio´
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(v19), , estmo sy³dando um tempo´mas que eles smo salvos... nmo
oramos. Nmo batalhamos por eles. Nmo falamos a Palavra a eles. Assim
passa muitos anos e a pessoa permanece fora de nosso meio...
o- Vivem uma mentira. Porpm nmo himentira que proceda da verdade!
(v21).
p- Eis o porquro tema ser ³saudao}es a quem tem coragem´. Isto nmo se
diz para qualquer um. Sypara cristmos.
M~sica sugerida:
Ajuntamento: Vem e sopra sobre nys teu povo, reunidos neste ajuntamento...

