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Lição n. 1 de 30 de setembro - 6 de outubro de 2017

Título: O Apostolo Paulo em Roma
Textos de base:. Romanos 1: 7,8; 15: 14,20-27; Efésios 1; Atos 28: 17-31; Filipenses 1:12
A.Temàtica.
1. A carta aos romanos responde à necessidade básica do homem: identificar o caminho e o
conteúdo da salvação.
2. Paulo queria a todo custo ir a Roma. A alcançou em circunstâncias imprevistas, mas mesmo
acorrentado evangelizou.
3. Além do conteúdo doutrinário da epístola, emerge a figura pastoral de Paulo e a paixão pela
salvação dos outros.
B. Percurso didatico*
1. Conheça a experiência de Paulo, o nascimento da igreja em Roma, o relacionamento de Paulo
com Roma.
2. Reflita sobre a grande paixão que Paulo teve pela salvação de judeus e gentios somente pela
graça de Jesus.
3. Da experiência de Paulo estudar e discutir maneiras de alcançar o evangelho na realidade em
que vivemos
C. Eventuais (outras) questões para explorar, discutir, compartilhar e confessar a fé **
1. Por que esta lição é importante para mim? **
1a. Por que Paulo escreveu a carta aos romanos Muito tempo antes de ir visitar esta igreja?
2. O que eu ainda posso aprender com a Palavra de Deus?
2a. Quais são as características que surgem na pessoa de Paulo? O que dizer da sua
humanidade e sua paixão pela salvação das pessoas?
3. Onde posso praticar o que apredi com a Palavra de Deus?
3a. Que medidas devemos tomar para abraçar a missão como Paulo a abraçou? O que nos falta?
Por onde começar?
3b. Descrever as características que Paulo usa para os crentes em Roma em Ro 15:14. Que
modelo de igreja era?
4. Como posso começar a aplicar o que aprendi com a Palavra de Deus e comunicà-la aos outros?
4-a. O que podemos fazer, como grupo da Escola Sabatina, para crescer em direçao a essa
estatura?
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