ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

UMA MO LAVA A OUTRA (Ex17:8-13)
1- Oraomo. Ler o texto alternando os participantes.

2- Vocrs conhecem a expressmo: ³
Uma mmo lava a outra?´

3- Vocrjitiveram a experirncia de ³
lavar a mmo de algupm´e depois outra
pessoa ³
lavar sua mmo?´(deixe o povo falar)

4- Tudo em nossa vida hio princt
pio da reciprocidade. Hia reciprocidade
que ajuda e hia que atrapalha.

5- A Palavra de Deus sempre nos orienta desta reciprocidade. Um exemplo
estiem Lucas 6:37 que diz:
"Nmo julguem, e vocrs nmo sermo julgados. Nmo condenem, e nmo
sermo condenados. Perdoem, e sermo perdoados.´
6- Quando tratamos pessoas sem amor receberemos a falta de amor
tambpm.

7- Este princt
pio esta presente aqui neste texto de Çxodo tambpm. A
reciprocidade da brnomo.

8- V11 diz que Enquanto Moisps estava com as mmos erguidas os israelitas
venciam. Quando abaixava as mmos eles perdiam.

9- Aqui temos uma informaomo valiosa de que as vityrias em nossas vidas
devem ser conquistadas com AS MOS LEVANTADAS AO CeU.

10- Smo com as mmos levantadas que devemos vencer. Muitos atpnmo
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levantam as mmos e vencem as batalhas. Porpm perdem as guerras.

11- Hitler quando tomou Stalingrado da URSS (na 2
. Guerra mundial)
aparentemente havia ganho mais uma batalha, mas foi exatamente ali que
ele comeoou a perder a guerra.

12- O Salmo 37 vai falar atpsobre o ³
Aparente sucesso dos maus.́ Sobre nys
olharmos e vermos a prosperidade dos maus e nos parecer que eles estmo
em vantagem. Na verdade eles ganham batalhas, mas a guerra perdem.

13- Porpm um outro ponto importante neste texto de Çxodo pque chega uma
hora que Moisps nmo agenta mais ficar com as mmos levantadas. Chega
uma ora que ele precisa de ajuda para continuar com as mmos levantadas
(V12).

14- Assim como Moisps precisou de ajuda, o homem com a maior fpdo
mundo vai precisar de ajuda de outros para continuar travando e vencendo
suas batalhas.

15- Engana-se quem acha que pode ter uma religiosidade solitiria.

16- Todos nys vamos precisar vez por outra da ajuda espiritual de algupm.

17- Aqui quando falamos sobre uma mmo lavar a outra palgo muito sprio.

18- QUANTO MAIS PESSOAS NÏS AJUDARMOS A FICAREM EM Pe, MAIS
PESSOAS TEREMOS NA HORA DA NECESSIDADE PARA
SEGURAREM NOSSOS BRAdOS!
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19- Vocrtem lutado com as mmos levantadas a Deus?

20- Vocrtem aceitado a ajuda de outros para levantarem seus braoos ou o
orgulho nmo tem deixado?

21- Vocrtem ajudado a levantar os braoos de outras pessoas?

22- Caso nmo, Cuidado: UMA MO LAVA A OUTRA
M~sica sugerida: Corpo e famt
lia

