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 3 de 12 a 18 de janeiro de 2019

Título: A Mensagem de Jesus às 7 igrejas
Textos de base: Apocalipse 2: 8-3: 22; Isaías 61:10

A. Percursos Tematicos
1. Essas mensagens revelam uma história da igreja em contínua degradação e alienação das verdades e da fé.
2. No A.T. Israel foi confrontado com a idolatria, algo paralelo aconteceu e ainda acontece nas igrejas.
3. Perda do primeiro amor, apostasia do caminho da salvação, formalismo e colapso da fidelidade. Apenas a
Filadélfia resiste.

B. Sugestoes Ditaticas
1. Tomar nota que o declínio espiritual que marcou a história da igreja também pode ocorrer em nossas
vidas.
2. Familiarizar-se com os motivos de encorajamento e os convites ao arrependimento que o Espírito dirige às
igrejas, em particular à igreja de Laodicéia.

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. Devemos estudar as 7 igrejas em uma única visão, porque, em mais casos, há reprovações. Quais são as
mais frequentes?
2. O que nao é claro para mim? O que posso aprender ainda da Palavra de Deus?
2a. Que grandes problemas os crentes de Esmirna, Pergamo e Tiatira viveram? Onde estava o cerne do
conflito?
3. Onde e como posso praticar o que apredi da Palavra de Deus?

3a. Que precioso conselho temos da mensagem para Laodicéia que pode nos ajudar a mudar nossas vidas?
4. Como posso começar a aplicar o que aprendi com a Palavra de Deus e comunicà-la aos

outros?
4-a. Como podemos usar de maneira positiva as mensagens as igrejas para encoraj ar outros a seguir
a Jesus?
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