Departamento da Escola Sabatina da Divisao InterEuropea
Ficha com propostas para o diálogo e a condivisao em grupo, extraidas em grande parte da Teachers Edition
(ediçao dos professores) elaboradas pelo Departamento da Escola Sabatina da Conferência Geral.

Lição n. 1 de 31/12/2016 - 2017/01/2017

Título: O Espirito e a Palavra
Textos de base: : 2 Timóteo 3: 16-17; 2 Pedro 1: 19-21; 1 Coríntios 2: 9-13; Salmo 119: 160;
João 17:17
A.Temàtica
1. A Palavra de Deus é a primeira ferramenta que nos foi dada para que entramos em comunhão
com o Espírito Santo.
2. O Espírito Santo sempre foi a pessoa da Divindade que agiu como primeira revelação de Deus
aos homens. Ele fez isso por meio dos profetas.
3. A Palavra de Deus é a verdade, mas é necessàrio ter uma experiência pessoal para ser capaz
de compreender e reconhecer a profunda veracidade e submeter-se nossa vontade à Sua
autoridade.
B. Percurso didatico*
1. Aceitar a Bíblia como revelação divina inspirada pelo Espírito é fundamento infalível para toda a
verdade.
2. Cultivar a atitude de submissão à Palavra inspirada de Deus, em vez de senteças ou
disposiçoes humanas.
3. Refletir sobre a necessidade de ceder as indicaçoes que o Espírito nos dá através da Palavra,
acolhendo-as como a Sua vontade.
C. Eventuais (outras) questões para explorar, discutir, compartilhar e confessar a fé **
1. Por que esta lição é importante para mim? ***

1-a. Porque a divindade na pessoa do Espírito Santo agiu através dos profetas para nos trazer a
Palavra escrita?
2. O que eu ainda posso aprender com a Palavra de Deus?

2a. O que significa: a Escritura é inspirada por Deus? Como entendemos a doutrina da
inspiração?
3. Onde posso praticar o que apredi com a Palavra de Deus?

3-a. O que devemos fazer e qual a atitude tomar para compreender toda a grandeza da Palavra e
fazer dela uma experiência espiritual?
4. Como posso começar a aplicar o que aprendi com a Palavra de Deus e comunicà-la aos outros?

4-a. Como podemos ajudar os outros a aceitar a autoridade da Palavra mais do que suas
opiniões pessoais?
NOTA:
* Copiado da Ediçao dos Professores adaptada com principios ativos e funcionais.
** Para comparar e adotar as perguntas finais em cada página de sexta-feira.
*** As questões em vermelho são retiradas do conselho de administração do Teachers Edition.
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