ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

SORRISO AMARELO (Gn18:7-15)
x Ler alternadamente cada verst
culo.
x Vocrjiviu algupm sem graoa com um sorrisinho amarelo? Quantas vezes
falamos ou fazemos besteiras e depois ficamos com um sorrisinho
amarelo para disfaroar?
x No Capt
tulo 18 o Senhor aparece a Abramo para finalmente o abenooar
depois de tanta espera.
x O Senhor havia dito virias vezes para Abramo que ele seria Pai de muitas
nao}es, mas o miximo que ele havia conseguido foi ter um filho com sua
serva Hagar, Ismael.
x Ele pryprio chegou a duvidar que tivesse outro filho alpm de Ismael (veja
Gn17:17-18).
x Naquela ocasimo o Senhor afirmou a Abramo que Ismael seria abenooado
mas que o filho dele com Sara pque seria o filho da promessa.
x Agora em Gn 18 quem ri pSara.
x Eles eram um casal abatido pelo tempo. O tempo muitas vezes corryi
nossa fp.
x Principalmente em casos em que o tempo joga contra nossos interesses.
Neste caso como vocrs sabem quanto mais idade Abramo e Sara tivessem
menos probabilidade deles terem um filho teriam.
x Mas Deus psibio. Como ele peterno e para ele nada pimposst
vel, Ele
nmo se guia pelo nosso tempo.
x Muitas vezes o tempo nos ajuda a reconhecer o poder de Deus. Quantas
vezes fomos livrados em situao}es nmo tmo dift
ceis e nmo cremos que foi
Deus que nos livrou?
x Para pessoas assim js vezes Ele pode deixar o tempo passar um pouco
para syentmo cumprir suas promessas.
x Enquanto esperamos Ele faz questmo de nos lembrar de suas promessas.
Repare que no v.9 Ele pergunta sobre Sara apenas para chamar a atenomo
dela para a conversa. Ele queria que Sara escutasse.
x A reaomo de Sara foi o riso no v.12. O Senhor entmo chama a atenomo de
Sara pela atitude de descrenoa dela. (v.13)
x Ele novamente lembra no v.14 que para Ele nada pimposst
vel.
x Ele chama a atenomo de Sara de uma forma que a deixa com medo. V.15
x Ela cai em si e percebe que nmo estava crendo. Entmo nega. Pior que nmo
crer e negar que nmo creu. ementir para si pryprio.
x Ao invps dela fazer como Pedro quando afundava ³
Senhor me ajude´ela
preferiu mentir. Mas Deus falou para ela: ³
Nmo negue vocrriu´(15)
x E vocr? Tem algo em sua vida que o tempo estitornando dift
cil? Vocr
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anda rindo (duvidando) que Deus pode fazer?
x O filho que nasceu de Abramo e Sara se chamou Isaque. Isaque significa
SORRISO. Abramo e Sara todas as vezes que chamavam o nome de seu
filho lembravam que tinham duvidado. Tiveram que conviver para o resto
da vida com a vergonha de terem duvidado e rido.
x Syque eles aprenderam a liomo. No capt
tulo 22 Deus pede Isaque em
sacrift
cio e Abramo estava disposto a entregar seu filho. Tinha aprendido a
confiar em Deus. Desta vez nmo riu.
x Pare de ficar dando sorrisinho amarelo pelos cantos e aprenda a confiar
em Deus neste tempo que parece que ele estidemorando.
M~sicas sugeridas: Rompendo em fp/ ³
esyesperar acontecer.́..

