ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

TEM ROUPA NO VARAL (At5:1-5)

1. Oraomo e leitura do texto.

2. Algupm jiteve que recolher roupa do varal para nmo pegar chuva? Como
que p?

3. Na vida com Deus as vezes vamos nos deparar com situao}es que
lembram o desespero de recolher a roupa do varal.

4. Sat
mos desesperados, afoitos, damos topada, canelada apenas para
salvarmos algumas peoas secas...

5. V1 - Paulo comeoa dizendo que TEMOS PAZ COM DEUS. O cristmo p
aquele que experimenta a PAZ.

6. A paz com Deus garante paz em meio a qualquer situaomo, pois a PAZ p
fruto da fpna seguranoa que Deus nos proporciona.

7. O texto diz que o cristmo encara as tribulao}es com a mesma glyria que
nos faz ter PAZ com Deus! (V2 e 3)

8. O cristmo precisa ver na tribulaomo a oportunidade de aprendizado.

9. V3 - Tribulaomo produz PERSEVERANdA.

10. E tanto nesta vida como com a vida espiritual ppreciso ter perseveranoa.
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11. Perseveranoa para ensinar um filho, perseveranoa em amar. Perseveranoa
em obedecer a Deus.

12. De alguma forma a tribulaomo nos ensina a perseverar.

13. V4 - Ao perseverar hiuma transformaomo no cariter de uma pessoa. O
Cariter fica aprovado. E aqui paprovado por DEUS.

14. Eu PERSEVERO em obedecer a Palavra e no final venoo com um
CARÈTER APROVADO (problemas com dinheiro, lt
ngua, sexo,
relacionamentos smo vencidos).

15. Ou seja pao perseverar que conseguimos um cariter aprovado nas mais
diversas ireas.

16. O Cariter aprovado gera esperanoa. Isto porque as experirncias que
vamos tendo e que nos fazem termos um cariter aprovado reforoam a
nossa fpe nos faz termos uma vismo ESPERANdOSA. OTIMISTA.

17. (V5) Por ~ltimo pjustamente nas tribulao}es que podemos sentir o AMOR
DE DEUS mais pryximo de nys.

18. Toda dona de casa sabe que deve retirar a roupa do varal antes do final da
tarde. Ela aprende isso depois de muita correria.

19. E vocr? Tem aprendido a PERSEVERANdA, O CARÈTER APROVADO,
A ESPERANdA E EXPERIMENTADO O AMOR DE DEUS EM MEIO AS
TRIBULAd®ES? Nmo? Entmo vocrvai continuar passando por muita
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tribulaomo sem sentir a PAZ de Deus. Boa sorte!

M~sica sugerida: Andando sobre as iguas
Quando o mar agitado estiver
E fantasmas eu syconseguir enxergar
Na minha direomo o Salvador viri
E sobre as iguas me faricaminhar

Quando as ondas quiserem me afundar
Aflio}es e no mar de ang~stias estar
Na minha direomo o Salvador viri
E sobre as iguas me faricaminhar

Sobre as iguas vou andar
Seu olhar encontrar
Se porventura afundar
O Braoo Forte do meu Senhor
Me levantari

