Ficha para animadores com propostas para o diálogo e a condivisao em grupo, extraidas em grande parte da
Teachers Edition elaboradas pelo Departamento da Escola Sabatina da Conferencia Geral.
Lição n º. 2 de 7 a 13 de abril de 2018

Título: Daniel e o Tempo do Fim
Textos de base: Daniele 1-4, 6; Lucas 16:10, Apocalipse 13: 11-15; João 3: 7.
A. Tematica:

1. Daniel não propõe apenas visões histórico-proféticas, mas também testemunhos de fidelidade
em tempos críticos específicos.
2. O livro de Daniel enfatiza a fidelidade a Deus, a maneira correta de adorá-lo, o verdadeiro e o
falso culto.
3. O fiel testemunho de Daniel e seus companheiros é uma lição para os crentes dos últimos
dias.
B. Percurso didatico
1. Aceitar o desafio de ser testemunhas de Deus em nosso especifico tempo.
2. Promover amor e respeito pelos outros e dar razões para que ele aja da mesma maneira.
3. Ser fiel a Deus de qualquer maneira e sempre, tanto nas pequenas quanto nas grandes.
C. Eventuais (outras) questões para explorar, discutir, compartilhar e confessar a fé
1. Por que esta lição é importante para mim?

1a. Além das profecias que o livro de Daniel propõe, que outros ensinamentos nos impactam?
2. O que eu ainda posso aprender com a Palavra de Deus

2a. Que lições importantes aprendemos no livro de Daniel sobre o estilo de vida daqueles que
esperam o retorno de Cristo?
3. Onde posso praticar o que apredi com a Palavra de Deus?

3a. Que lições sobre o novo nascimento, a vida espiritual (oração), e testemunho aprendemos
deste livro?
4. Como posso começar a aplicar o que aprendi com a Palavra de Deus e comunicà-la aos outros?
4-a. Como podemos produzir, com aqueles que entramos em contato, um testemunho eficaz como o de
Daniel?
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