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Lição n. 12 de 9 a 15 de setembro de 2017

Título: Vivendo Pelo Espirito
Textos de base:. Gálatas 5: 16-26; Rom 7: 14-24; Mat 22: 35-40; oseias 4: 2; Jeremias 7: 9
A.Temàtica.
1. Estamos todos no epicentro de um grande conflito, ha uma luta em cada um de nòs, entre duas
naturezas: a carne e o Espírito.
2. O Espírito é a presença divina e poderosa que quer agir em nós, o amor è a nossa resposta
que motiva a açao..
3. Os desejos, as tendências, as tentações da carne só podem ser corrigidos e regenerados pela
presença divina. Mas tudo isso implica, na vida do crente, um conflito interior não indiferente entre
carne e espírito.
B. Percurso didatico*
1. Descrever o que significa viver de acordo com o Espírito. Quais são as implicações que isso
requer? Quais sao os frutos existenciais.
2. Ter presente que viver de acordo com o Espírito significa enfrentar uma guerra contra a nossa
natureza.
3. Escolher o desafio de viver cada momento caminhando com o Espírito. Seguir Jesus.
C. Eventuais (outras) questões para explorar, discutir, compartilhar e confessar a fé **
1. Por que esta lição é importante para mim? ***
1a. Você vive este conflito entre a carne e o Espírito? Como você lida com isso?
1b. Por que não há contradição entre se esforçar para caminhar corretamente e buscar o Espírito
na fè?
2. O que eu ainda posso aprender com a Palavra de Deus?
2a. À luz dos diferentes textos lidos o que significa andar corretamente de modo digno; no
Espírito? É pelo Espírito ou é uma procura voluntária, existe conflito? onde està a contradição?
3. Onde posso praticar o que apredi com a Palavra de Deus?
3a. Como podemos manter sob controle "as paixões da carne que se revoltam contra o Espírito"?
Como andar no Espírito? Quais sao as funções dos 10 mandamentos em tudo isso?
4. Como posso começar a aplicar o que aprendi com a Palavra de Deus e comunicà-la aos outros?
4-a. Como podemos tornar desejável aos olhos de quem nos rodeia aceitar o desafio de viver com
Jesus?
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