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 1 de 29/12/2018 - 4/1/2019

Título: O Evangelho de Patmos
Textos de base: : Apocalipse 1: 1-8; João 14: 1-3,29; Daniel 7: 13,14

A. Percursos Tematicos
1. O Apocalipse é centrado na obra de Jesus; Ele age como proscênio para todas as visões e profecias do
livro.
2. A revelação de Jesus e seu cuidado por seu povo e aos seus servos. O livro começa e termina com ele.
3. Ele é construído sobre os símbolos do A.T., sobre a morte e ressurreição de Jesus (1: 5-18). De lá, começa
novamente em direção à eternidade.
4. Resumindo: Jesus é o centro do livro; vigia os eventos futuros propostos através de símbolos; tudo tende
ao Seu retorno.

B. Sugestoes Ditaticas
1. Compreender a fundamento e centralidade de Jesus Cristo, seu ministério por nós, seu controle da história.
2. Analisar tudo à luz de toda a mensagem bíblica interpretando cada símbolo à luz do A.T.
3. Aceitar o senhorio de Jesus em nossa vida assim como Ele é senhor e juiz da história.

C. Eventuais (outras) perguntas para aperfeiçoar , confrontar, compartilhar e
confissar a fé
1. Por que esta lição é importante para mim? O que descobri de novo?
1a. Por que é importante para nossa fé hoje estudar Jesus guiado e inspirado pela mensagem do Apocalipse?
2. O que nao é claro para mim? O que posso aprender ainda da Palavra de Deus?
2a. Qual dos temas desta lição (Jesus no centro, a história predita, Seu retorno) foi mais importante para você?
3. Onde e como posso praticar o que apredi da

Palavra de Deus?

3a. Por que o Apocalipse é um livro assustador, e como ele pode se tornar um livro de felicidade e bênção?
4. Como posso começar a aplicar o que aprendi com a Palavra de Deus e comunicà-la aos

outros?
4-a. Como transmitir um ao outro e a cada pessoa a beleza das promessas desta mensagem?
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