OUTUBRO
06 – Reunião Lideres de Célula,
co-lideres e discipuladores

O TRANSBORDAR DO CÁLICE
DA INIQUIDADE

12- Sorvetada Deep
26,26 e 28 – Conferência
estadual do MDA
Façam suas inscrições:
www.e-inscricao.com/visaomda/al

REFERÊNCIAS BÍBLICAS:

Gênesis 15: 16, Êxodo 34:6-7, Gênesis 6: 9-13, Gênesis 7:5-6,
Gênesis 18:20-21, Gênesis 19:12-13 e 22, 2 Timóteo 3: 1-5,
2 Pedro 2:4-9, João 3:36, Romanos 2:4-6 e Mateus 24:36-39.
O transbordar do cálice da iniquidade, acontece quando se ultrapassa o
limite estabelecido por Deus, ou seja, a paciência de Deus se esgota.
PONHA EM DISCUSSÃO:
1. O que podemos deduzir a respeito de Deus, quando lemos
Gênesis 15: 16 e Êxodo 34: 6-7?

Resposta: Que apesar de Deus ter todos estes adjetivos (paciência, amor,
compaixão, misericórdia, etc.), ele não compactua com o pecado de ninguém.
2. O que aprendemos com as histórias do dilúvio (Gênesis 6: 9-13 e
Gênesis 7:5-6) e de Sodoma e Gomorra (Gênesis 18:20-21, Gênesis
19:12-13 e 22)? Comentem.

Respostas: O julgamento de Deus virá sobre um povo quando o cálice da
iniquidade transbordar, enquanto isto não acontece, Deus espera pacientemente
arrependimento (tempo da graça). Iniquidade é quando acostumamos com o
pecado e não temos mais vergonha de cometê-lo.
3. O que podemos esperar da parte de Deus nos tempos atuais, ao
lermos 2 Timóteo 3: 1-5 e 2 Pedro 2: 4-9? Comentem.

Resposta: Pessoal.

4. Comentem o que significa as passagens de João 3: 36 e
Romanos 2: 4-6.

Resposta: Creia ou não o homem, só por meio de Jesus estará livre das justas
penalidades das leis de Deus. O próprio homem com suas atitudes e ações,
sejam elas boas ou más, definirá o final de sua história.
5. Comentem esse trecho de Mateus 24: 36-39: “Como foi nos dias de
Noé, assim também será na vinda do Filho do homem”.

Resposta: Significando que nos dias de hoje a arca é Jesus Cristo. Só se livrará
da ira de Deus vindoura aqueles que estiverem com Jesus ( dentro da arca ). E
precisamos pregar a verdade como Noé, tentando libertar da iniquidade o maior
número de pessoas, convidando-as a entrar na arca.

Pr. Sérgio Lopes
Em 23 de setembro de 2018

