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 . 6 de 2 a 8 de fevereiro de 2019

Título: O Povo de Deus Selado
A. Percursos Tematicos
1. "Com os primeiros quatro selos aprendemos que Deus usa a disciplina em relação ao seu povo que se
afastou Dele.
2. Em uma visão inserida entre o 6º e o 7º selo, em um contexto histórico profético, mostram os resultados
finais de cada vida.
3. Este capítulo responde à pergunta do capítulo 6:17. Quem pode resistir ao grande dia de Deus?

B. Sugestoes Ditaticas
1. Dos textos de Ap 7 e 14: 3-5 aprofundar o tema da salvação pela graça, da fidelidade a Deus e da
santificação.
2. Ao invés de investigar quem são os 144.000 (Deus não revelou) refletir sobre as características que eles
têm.
3. Decidir fazer parte dos 144.000, aplicando-nos a ter o nome do Cordeiro e de Deus Pai em nossas
frontes.
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. O que você aprendeu de novo e interessante do capítulo 7 de Apocalipse? O que não está claro?
2. O que nao é claro para mim? O que posso aprender ainda da Palavra de Deus?
2a. Por que dois grupos de salvos: os 144.000 e a grande multidão? Que ideia de selamento você tem dos
textos de Ap 7: 3 e 14: 1?
2b. que outras indicações no selo nós temos dos textos de Efes 4:30; Deuteronômio 6: 6-9?
3. Onde e como posso praticar o que apredi da Palavra de Deus?
3a. O que foi dito para nós e como devemos nos mover para ter o nome do Cordeiro e de Deus Pai em
nossas frontes?
4. Como posso começar a aplicar o que aprendi com a Palavra de Deus e comunicà-la aos
outros?
4-a. Como podemos ser vistos por aqueles que ouvem a voz de Deus cantando para eles uma nova canção
de salvação e esperança em Jesus?
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