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. 6 de 4-10 de novembro de 2017
Título: Adão e Jesus

Textos de base:. Romanos 5
A.Temàtica.
1. Em Romanos 5, temos dois parágrafos com temas muito importantes: Justificação e salvação
através de Cristo e morte herdada por Adão.
2. Rom 5: 1-11 é um dos textos mais ricos de conteúdo sobre a salvação. justificados graças a
morte, salvos graças à vida.
3. Adão e Cristo. Através do primeiro herdamos a morte; O segundo traz vida. Mas para nos dar a
vida, Jesus morre.
B. Percurso didatico*
1. Aprofundar o conceito de justificação e salvação pela fé para viver e compartilhar como
experiência.
2. Adquirir o fruto do Espírito (alegria, paz, gratidão) para serem herdeiros e participantes de tal
graça salvífica.
3. Definir as implicações da queda de Adão e redençao pela fé na graça que está em Cristo.
C. Eventuais (outras) questões para explorar, discutir, compartilhar e confessar a fé **
1. Por que esta lição é importante para mim? **
1a. O que você tem em mente quando lê que Cristo é o segundo Adão? Por que Paulo faz esse
paralelismo?
2. O que eu ainda posso aprender com a Palavra de Deus?
2a. leia Ro 5: 1-11. O que nos ensina sobre justificação e salvação? O que faz o Cristo morto e o
Cristo vivente?
3. Onde posso praticar o que apredi com a Palavra de Deus?
3a. Que medidas devem ser tomadas para passar da condenação à alegria, paz e gratidão por
sermos salvos? (compartilhe no grupo da Escola Sabatina)
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 viver essa experiência de conhecimento e salvação em
Cristo? O 2º Adão.
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