ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

SINAS DE FUMAdA (1Pe4:8-11)
1- Oraomo
2- Ler compassadamente o texto com todos os presentes.
3- O que pamar sinceramente o irmmo? (deixar o povo falar)
4- Os t
ndios americanos usavam a fumaoa para se comunicar.
5- Hium ditado popular que diz ³
onde hifumaoa hifogo´
6- Neste texto Pedro fala sobre os sinais de um amor sincero e esmi~oa a
ordem de Jesus para que ³
amemos uns aos outros.́ Se nmo hiesta
fumaoa nmo hiamor sincero.
7- Apesar de na nossa concepomo que ³
amar´seja um sentimento, no
conceito bt
blico amar pTER ATITUDES.
8- Mas a quais atitudes Pedro estise referindo?
9- PERDO (V8)- O Amor sincero perdoa ³
muitt
ssimos´pecados! e
interessante que Pedro agora fale que o amor perdoa MUITË
SSIMOS
pecados.
10- Em Mt18:21-22 ele estava preocupado em perdoar 7 vezes. Jesus o
adverte que antes devia ser 70x7. Pedro entendeu tanto a mensagem de
Jesus que aprofunda ainda mais seu ensino para perdoemos
MUITË
SSIMOS pecados.
11- Se vocrperdoar MUITË
SSIMOS pecados possui amor sincero. Se vocr
fica contando quantas vezes perdoa vocrnmo possui amor sincero. Qual p
o seu caso?
12- HOSPITALIDADE (V9)- Hospitalidade neste texto tem a ver com tratar bem
uns aos outros. edift
cil tratar bem quem tem cultura familiar diferente, pois
alguns modos da pessoa podem nos agredir. Ningupm pigual a nys.
Nenhuma famt
lia pigual a nossa. E mesmo que houvesse uma famt
lia
igual a nossa nmo tert
amos oportunidade para amar, pois pmuito ficil amar
os iguais. Dift
cil pamar os diferentes.
13- O interessante pque ppara ser hospitaleiro sem RECLAMAdO. Sem
murmuraomo. Nmo pfazer obrigado. Reclamando pelos cantos. epara ser
hospitaleiro com prazer. Com amor! Serique vocrtem sido hospitaleiro
sem reclamar, ou vive resmungando pelos cantos contra o irmmo?
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14- SERVIR AOS OUTROS COM O DOM DE DEUS (v10-11) - Nmo te deu um
dom para ficar guardado. epara SERVIR aos outros. Isto todos jisabem
pois pmuito enfatizado. O que as pessoas devem entender pque cada
dom deve ser exercido com A FORdA QUE DEUS DÈ. E a cada um Ele di
uma foroa.
15- Portanto eu nmo preciso me matar para exercer o meu dom. Mas se eu os
exeroo com muita vitalidade pporque Deus assim concede.
16- Portanto no meio do corpo de Cristo ningupm deve se meter na
intensidade em que o outro exerce seu dom. Cada um daricontas de si a
Deus. Isto pAMAR SINCERAMENTE o irmmo.
Musica sugerida
Corpo e famt
lia (Conheci um novo coraomo do Pai, coraomo regenerado...)

