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. 8 de 16 - 22 de fevereiro de 2018

Título: Satanas, Um Inimigo Derrotado
Textos de base: Ap 12; Gn 3:15; Is 14: 12-15; 2Te 2: 8-12; Ap 13: 13,14; 19:20

A. Tematica:
1. Num contexto em que há um conflito contra Deus e Sua igreja, Ap 12 mostra que o inimigo não vencerá.
2. Satanás muitas vezes prevaleceu sobre o povo de Deus, mas foi vencido por Cristo, e em Cristo os fiéis
vencem e vencerão sempre.
3. Cristo venceu por sua morte na cruz, ele venceu expiando o pecado, dando sua vida, ressuscitando.
B. Percurso didatico
1. Reflita sobre as várias maneiras pelas quais Satanás realiza sua "guerra" contra os filhos de Deus e como
eles venceram.
2. Entenda a natureza das maquinações que Satanás usou no passado e ainda as usam hoje.
3. Identifique as ferramentas que Deus nos dá para resistir e vencer contra o maligno.
C. Perguntas básicas para animar um grupo bíblico
1. Por que é tão importante conhecer o assunto do grande conflito? Por que é importante conhecer os
protagonistas?
2. Qual é o coração da aversão de Satanás contra Deus, contra o seu povo, contra seus filhos fiéis?
3. Que ferramentas temos à nossa disposição para resistir e vencer os ataques do Maligno? Ap 12: 11-17.
4. Como podemos transmitir o tema do Grande Conflito aos outros e oferecer esperança e
não medo? Confiança e não desespero?
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Perguntas padrão para liderar um grupo bíblico
Por que esta lição é importante para mim? O que eu aprendi de novo?
O que eu ainda posso aprender com a Palavra de Deus? O que não está claro para mim?
Onde posso praticar o que aprendi com a Palavra de Deus?
Como posso começar a aplicar o que aprendi com a Palavra de Deus e comunique aos outros?

