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. 2 de 07-13 de Janeiro 2017

Título: O Espirito Santo: Seu trabalho nos bastidores
Textos de base: : João 16: 13-14; Ezequiel 5,9; Gênesis 1: 2; Jò 26:13; Êxodo 31: 1-5; Gálatas 5:
16-23.
A.Temàtica
1. O Espírito não opera com evidencia como o Pai, e mais ainda, como o Filho. Ele trabalha com
grande discrição.
2. O Espírito se propoe, e nòs devemos buscà-lo e deixá-lo assumir o controle sobre nós. Entao
se manifestarão seus frutos para a glória de Deus.
3. Nao conhecemos o Pai devido o pecado; o Filho baixou-se até a cruz; o Espírito opera em
silêncio: que imagem e que mensagem da Divindade!
B. Percurso didatico*
1. A obra do Espírito é eficaz e poderosa sobre as pessoas, embora muitas vezes não seja
acolhida. Ele intercede por nòs com gemidos inexprimiveis (Romanos 8:26).
2. Ser sempre alertos e sensíveis aos apelos e às sugestões que o Espírito ministra para nós.
3. Procurar a presença do Espírito; submeter-nos continuamente à sua autoridade, as Suas
instruções, à Sua liderança.
C. Eventuais (outras) questões para explorar, discutir, compartilhar e confessar a fé **
1. Por que esta lição é importante para mim? ***

1-a. Porque o Espírito age de forma discreta em relação a nós sem se impor? Porque parece tão
elusivo?
2. O que eu ainda posso aprender com a Palavra de Deus?

2a. Quais simbolismos relativos a obra discreta e inefavel do Espirito recordamos ?
3. Onde posso praticar o que apredi com a Palavra de Deus?

3-a. O que nos ensinam essas lições sobre o Espírito que opera discretamente, nos bastidores,
silencioso?
4. Como posso começar a aplicar o que aprendi com a Palavra de Deus e comunicà-la aos outros?

4-a. Como podemos permitir ao Espírito de realizar em nòs a mesma obra que realizou em
Jesus?
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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