ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

TERRAPLANAGEM (Tg4:1-10)

1-Orao
mo e leitura

2- Quais smo as providrncias que se deve tomar em uma irea antes de comeoar
uma edificaomo? (Deixem o povo falar)
3- Nmo ppelo simples fato de uma pessoa ser dona de um terreno que se pode
sair construindo.
4- epreciso ter todo um cuidado em limpar, sondar e aplainar o terreno para sy
depois inicicar uma construomo.
5- Na vida espiritual tambpm passim. As pessoas acham que pelo simples fato de
pertencerem a Cristo a obra Dele em suas vidas se manifestarinaturalmente.
6- epreciso preparar o ³
terreno espiritual´de nossas vidas antes de qualquer
coisa.
7- Um dos nomes de Jesus p³
Prt
ncipe da Paz.́ A pessoa que tem Jesus em sua
vida tem um grande potencial para sentir paz.
8- Apesar disso a Paz para se manifestar precisa que tenhamos dominado nossas
paix}es. (v1).
9- As ³
paix}es´neste texto se refere a muitas coisas.
10- No verst
culo 2 o texto relaciona uma destas ³
paix}es´jinveja. A inveja pum
empecilho jPaz porque o invejoso sempre vai se deparar com algo de algupm
que ele deseja.
11- A inveja quando se depara com algupm que tem ³
mais´nmo sossega atpter
tambpm. Nmo apenas pelo conforto de se ter algo, mas PARA MOSTRAR!
12- No fundo o invejoso tem NECESSIDADE DE SER INVEJADO!
13- Obviamente que a inveja gera LUTAS. A pessoa vive de ³
debatendo´com algo
ou algupm por causa da inveja.
14- O agravante aqui pque pdift
cil as pessoas conquistarem as coisas. Porpm o
texto diz que os invejosos nmo recebem ³
por que nmo pedem.́
15- Sabem por que nmo pedem? Porque no fundo sabem que os motivos para
conquistar perrado.
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16- O texto ainda diz que alguns atppedem, mas ³
nmo recebem, pois pedem por
motivos errados, para gastar em seus prazeres.́ Prazer aqui no sentido de ³
prazer
errado´(exemplos: Prazer em ver outros humilhados. Prazer em ver outros se
dando mal. Prazer em mostrar que tem e que pode.
17- Pessoas assim nmo estmo PREPARADAS para viver as brnomos de Deus.
18- Sem que Deus prepare este terreno, nmo hicomo construir nada nele.
19- Mas como conseguimos preparar a nossa vida para que Deus EDIFIQUE
ALGO NELA?
20- V7- Submetendo-se a Deus. Submetendo-se jsua Palavra.
21- V7- Resistindo ao Diabo. Procurando vigiar para nmo cair em toda armadilha
dele. Resistindo NO ACEITANDO EDIFICAR UMA VIDA EM TERRENO TORTO.
Permitindo que o Espt
rito acerte o terreno de nossa vida.
22- V8- Aproximando-se de Deus. Muito querem que Deus se aproxime primeiro.
Mas Ele jifez isso quando enviou Jesus. Agora pa nossa vez.
23- v8- Limpem as mmos. Para de por a mmo no ³
estrume´do Diabo. Para de por
as mmos em coisas ³
sujas´aos olhos de Deus.
24- v8- Deixar de ter ³
mente dividida.́ Deixar de querer servir a dois Senhores. Ter
o firme propysito de SERVIR SOMENTE A DEUS.
25- Por ~ltimo, humilhar-se diante de Deus. Nmo se sentir humilhado diante de
ningupm. Sya Deus nos humilhamos. A promessa pque ELE NOS EXALTARÈ.
26- E at
? Vai continuar insistindo em construir no meio do matagal? Em terreno
pouco firme? Ou ai deixar Deus fazer uma TERRAPLANAGEM em sua vida?

M~sica sugerida: Terra fprtil.

