ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

SENDO UMA IGREJA AO ESTILO DE JESUS (Mt12)
x Atpque ponto confundimos tradiomo humana com mandamento de Deus?
x Facilmente uma igreja pode se tornar cruel e sem misericyrdia.
x Basta tirar os olhos de Deus e nmo olhar os homens com misericyrdia que
facilmente vmo pro buraco.
x Os patrulheiros dos ³
bons costumes´sempre existiram.
x Pegavam no ppde Jesus o tempo todo.
x As palavras de Jesus ecoam atravps dos spculos e chegam a nys como
vacina contra costumes humanos...
1-Como eram aqueles que eram objeto da patrulha
A) Estavam trabalhando V1 Naquela ocasimo Jesus passou pelas
lavouras...
x Quando fazemos algo para Deus estamos sujeitos a receber crt
ticas
x Seja na lideranoa de um ministprio
x Seja dando aula / exortando / pregando / servindo / aconselhando /
cantando
x Sempre aparecermo patrulheiros dos bons constumes para criticar.
x Obviamente nmo se referirmo jsua atuaomo de servir ao Senhor, mas nmo
perdoarmo algum deslize que vocrder.
B) Quanto maiores forem os frutos pior seria reaomo dos patrulheiros
(V3)
x Jesus ji havia dado uma resposta teolygica mas os fariseus estavam
cegos
x No V7 ele diz que deseja misericyrdia e nmo sacrift
cios
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x Jesus nmo ligou e continuou o trabalho. Foi para sinagoga DELES.(V9)
x V10 eles armam uma situaomo para acusar Jesus ³
e permitido curar no
sibado?)
x Jesus desta vez denunciou a hipocrisia ³
tiver uma ovelha e cair no buraco...
V11)
x Mesmo com a cura de Jesus eles queriam era conspirar para matar
Jesus!!! (V14)
Conclusmo
x As vezes estamos acostumados a fazer determinadas coisas de um jeito.
Vai aparecer algupm que faz melhor de outro jeito.
x Vamos conhecer estas pessoas pelos frutos. Convivendo.
x Vamos deixar estas pessoas trabalharem ou vamos ser patrulheiros dos
bons costumes e ignorar o resultado do trabalho?
x Se queremos ser uma igreja ao estilo de Jesus precisamos exercer
MISERICÏRDIA e nmo ficarmos nos apegando a modos e formas.

