ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

SERCO SOVINA (Mt18:21-35)

1- Oraomo
2- Vocrs conhecem algupm pmo duro? O que puma pessoa ³
pmo dura´
?
(Deixe o povo falar...)
3- O tema de hoje p³
Servo Sovina.́ Sovina para quem nmo sabe p³
pmo
duro.́
4- O sovina gosta de ir a casa dos outros sempre nos horirios das refeio}es.
Assim ele economiza nas compras.
5- O sovina gosta de usufruir daquilo que pdos outros, mas nmo gosta que
usufruam de suas coisas.
6- Gosta sempre de ficar na ³
aba´dos outros. (Tem atpuma m~sica do
Alexandre Pires que fala do sovina - ³
sai da minha aba sai prili...́)
7- Neste texto Pedro chega atpJesus e pergunta jidando a resposta de que
deveria perdoar o irmmo 7 vezes.
8- Por certo ele devia estar ³
se achando.́ Afinal os rabinos da ppoca
recomendavam que as pessoas perdoassem 3 vezes.
9- Jesus entmo surpreende a Pedro dizendo que ele deveria perdoar 70x7. Se
perdoar 3 vezes pdift
cil imaginem perdoar 70X7...
10- Jesus entmo conta uma paribola para exemplificar a pritica do perdmo no
Reino de Deus.
11- Nos verst
culo de 23 a 27 Jesus conta de um Rei que perdoou seu servo
cancelando sua dt
vida. Esse Rei pDeus. Nys somos os servos.
12- Reparem que a dt
vida que tt
nhamos com Deus era ENORME (v24)
13- Reparem tambpm que no v25 diz que o servo ³nmo tinha condio}es de
pagar´.
14- Reparem ainda que no verst
culo 27 aquele Rei teve COMPAIXO e
CANCELOU a dt
vida.
15- Entre os verst
culos 28 ao 34 a histyria muda e aquele servo AGORA
LIVRE encontra com um CONSERVO. Ou seja. Uma pessoa igual a ele.
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16- Reparem que o texto informa que ele devia ³cem denirios´. Esta era uma
quantia muito inferior jdt
vida daquele que foi perdoado pelo Rei.
17- Ao contririo do que foi perdoado o texto nmo diz que o conservo ³nmo tinha
condio}es de pagar´.
18- Alpm do servo nmo perdoar o conservo ainda usou de violrncia e quase
estrangulou seu conservo. (quantas vezes ficamos com ydio do irmmo...)
19- O detalhe pque ele nmo estava cobrando para pagar o Rei. Ele estava
cobrando por gankncia. Por sypensar em si mesmo.
20- Este servo mandou prender o conservo. Condenou-o. (v29 e 30).
21- O cara era um tremendo sovina. Usufruiu do perdmo do Rei de uma
dt
vida impagivel mas nmo poupou seu conservo por uma dt
vida que
ele poderia pagar.
22- Reparem que o conservo ainda pede um prazo, MAS NEM ISSO ELE
QUIS DAR. (V29).
23- Falta de perdmo sycausa tristeza... (V31). Falta de perdmo tira a paz e a
alegria das pessoas...
24- Olhem como o Rei tratou o servo sovina (V32-34).
25- Ora se nmo perdoamos as pequenas falhas dos nossos CONSERVOS,
como queremos ser perdoados por Deus? Isso pcoisa de gente sovina
espiritualmente.
26- Vocrgosta de gente sovina? Nem Deus.
27- Como vocrtem tratado seus conservos (irmmos, amigos)
28- Cuidado, pois quem nmo perdoa nmo entendeu o perdmo de Deus e
portanto nmo pdigno dele.
M~sica sugerida:
Como pprecioso irmmo estar bem junto a ti e juntos lado a lado...

