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Lição n. 1 de 30/12 2017 - 5/01/2018

Título: A Influencia do Materialismo
Textos de base:Rm 12: 1-3; 1 Jo 2: 16,17; Lc 12, 15-21; 14: 26-33; Deut 8: 10-14; 1 Ti 6:10; Jo 15: 5; Gl
2:20.
A.Temàtica.
1. O dinheiro, fruto do trabalho honesto e correto, respeitoso do homem e da criação é uma benção; o
amor pelo dinheiro não.
2. Os bens que Deus concede são para o bem-estar, para o crescimento e alegria do homem, honrar a
Deus, servir os outros e preservar a criação.
3. Uma lição da Bíblia em geral e especificamente de Jesus é prevenir a avareza e desenvolver gratidão,
generosidade e dependência de Deus. Isso se aplica tanto às pessoas ricas quanto às pessoas pobres.
B. Percurso didatico*
1. Discernir a diferença entre um gerenciamento correto dos bens e uma distância direta do materialismo.
2. Procurar a aprovação de Deus em tudo, crescendo continuamente na dependencia dele para a gestão
dos bens.
3. Viver uma vida consagrada através da gestão dos bens que temos para a glória de Deus e para a
transformação do caráter.
C. Eventuais (outras) questões para explorar, discutir, compartilhar e confessar a fé **
1. Por que esta lição é importante para mim? **
1a. Por que o amor as riquezas é uma armadilha e um perigo? Que atitude e caráter íntimo escondem?
2. O que eu ainda posso aprender com a Palavra de Deus?
2a. Ler Lucas 14: 26-33. Quais aspectos e lições sobre o verdadeiro discípulo do Evangelho ensinou Jesus?
3. Onde posso praticar o que apredi com a Palavra de Deus?
3a. Como podemos nos proteger das armadilhas, das seduções do materialismo e da tentação do egoísmo?
4. Como posso começar a aplicar o que aprendi com a Palavra de Deus e comunicà-la aos outros?
4-a. Como podemos promover uma gestão equilibrada do dinheiro em harmonia com os ensinamentos da
Bíblia?
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