ESTUDO SEMANAL – 31/01/2018
Tema: SENTIMENTOS PERIGOSOS
Pra. Dagmar Brito

MOVIDOS POR CONVICÇÕES:
1- CERTOS CAMINHOS NÃO VALE A PENA SEGUIR: Vivemos num país em que não poucas vezes somos levados a
questionar se vale apena ser honesto. Vivemos entre pessoas que não creem na existência de um Deus que é
justo e conhece todos os caminhos.
A constante convivência com a prosperidade gerada pela desonestidade; a demora em que a justiça seja
feita; isso gera sentimentos perigosos em nossos corações.
Você, diante da possibilidade da realização de seus sonhos; seus negócios construídos sobre bases justas e
honestas.
Situações e eventos com as quais nos deparamos afetam nossa vida e nosso futuro.
Sentimentos e reações que temos diante delas também afetam nossa vida e nosso futuro.
2- CERTOS SENTIMENTOS NÃO VALE A PENA NUTRIR
ORIENTAÇÕES (SL 37)
Razão: Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a
fúria.
Haverá Juízo: Pois os maus serão eliminados; não se aborreça; não se irrite; não tenha inveja; evite a ira;
abandone o furor; não vale a pena nutrir:



ABORRECIMENTO: queimar-se pelo fogo; ser tomado de inquietação; transtornar-se interiormente diante de
uma situação.
INDIGNAÇÃO: sentimento de indignação que rouba a alegria muda o humor e a disposição para a vida e o
trabalho.

Aborrecimento = indignação interior que afeta o semblante exterior. Lembra de Caim? Por isso Caim se enfureceu e
o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: Porque este furor? Porque se transtornou o teu rosto?
3- NÃO SE ABORREÇA COM O SUCESSO DOS OUTROS: Mesmo sentimento de Caim (GN 4:5,6). Indignação que
tem como desejo a destruição do outro.
4- EVITE A IRA E ABANDONE O FUROR (IRA - DESEJO DE FAZER JUSTIÇA). O problema é que este sentimento só
conduz a justiça quando associado a pessoa de Deus evitar -descontinuar – parar.
Ef. 4:26.27
 fúria = raiva incontrolada ira em descontrole; manifestações externas como agressividade e violência física
e verbal
 rejeitar = deixar para trás
 maquinam o mal - mas serão eliminados 37:9a






indignação = desejo de destruir o outro é diferente de inveja; desejo de ser ou estar no lugar do outro
Salmo 73 - tive inveja dos arrogantes
Pv. 3:31,32
Pv. 24:1,2

PARA O PRESENTE 4 ATITUDES:
1-confie
2- deleite-se
3-entrega
4- descansa
Prática da Mansidão (Mt 11:28,31). Para refletir e praticar:
1- Não vale a pena nutrir sentimentos como indignação e inveja.
2- Lembre-se de que existe um Deus que é justo em todos os seus caminhos.
3- Aprenda de Jesus e reflita o seu aprendizado.

