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 nº. 7 de 5-11 agosto 2017

Título: O Caminho para a Fè
Textos de base:. Gálatas 3: 21-25; Lv 18: 5; Romanos 3: 1, 2, 9-19; 8: 1-4; 1 Co 9:20
A.Temàtica.
1. Dois textos sobre a lei: Gálatas e Levítico dizem o oposto um do outro. Mas por trás tem o
mesmo Deus ....
2. A lei não salva nem justifica, não converte e nao muda a natureza da pessoa, mas educa,
conduz e protege.
3. Estamos sob a "graça", para muitos isso significa que não há mais a lei, mas Paulo não diz
isso, precisamos ler o seu pensamento como um todo. sejam os textos que colocam limites a lei
sejam aqueles que confirmam.
B. Percurso didatico*
1. Explicar que a lei, embora não doando vida, nos protege e nos leva a Cristo.
2. Expandir amor pela lei como pedagogo diante do plano de salvação e da fundação do reino de
Deus.
3. Aceitar a autoridade dada à lei e que possa ser escrita em nosso coraçao.
C. Eventuais (outras) questões para explorar, discutir, compartilhar e confessar a fé **
1. Por que esta lição é importante para mim? ***
1a. Porque a lei não "serve" para a nossa salvação?
2º. O que Paulo quer dizer quando afirma que a lei não traz nada à fruição mas é santa, justa e
boa?
2. O que eu ainda posso aprender com a Palavra de Deus?
2a. Leia Gálatas 3:21, o que nos ensina este texto sobre a funçao da lei e da harmonia entre a
lei e a graça?
2b. Nao obstante, a ninguem a lei possa contribuir a salvar, que benefícios e bênçãos existem
em observá-la?
3. Onde posso praticar o que apredi com a Palavra de Deus?
3a. Como podemos ser escrupulosos na obediência à lei e não cair no legalismo? Na salvação
pelas obras?
4. Como posso começar a aplicar o que aprendi com a Palavra de Deus e comunicà-la aos outros?
4-a. Que passos devem ser feitos para nos fazer viver a lei como algo sagrado, justo e bom?. (Rm
7:12).
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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