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. 11 de 9-15 de março

Título: As Sete Ultimas Pragas
Textos de base: Apo 15: 1-8; 16: 1-12,16; 7: 1-3; 14: 9; 17: 1; Daniel 5; 2 Tess 2: 9-11
A. Tematica:

1. Para entender as sete últimas pragas, vai analisado o contexto histórico profético em que se insere o
evento, ou seja, os dias finais.
2. Enquanto as 7 trombetas expressam punições, repreensões, convites ao arrependimento, as pragas são um
prelúdio para o fim. Nenhum arrependimento as seguiu, a obra de Cristo no céu terminou.
3. Tal como Faraó, as primeiras pragas o queriam recuperá-lo, as últimas o endureceram, de modo que as
últimas pragas comprovam a escolha contra Deus. Ninguém pode entrar no templo, a obra de Cristo está
terminada.
4. O tema do Apo 16 que mais despertou interesse foi a batalha do Armagedon!
B. Percurso didático
1. Analisar o paralelo entre as 7 trombetas e as 7 pragas, contextualizar as duas histórias e ver as diferenças e
efeitos.
2. Entender porque a estas 7 pragas não seguiu nenhum arrependimento. Retenha a importante verdade
ensinada.
3. Elenque os pontos de qualificação para uma reta compreensão da batalha do Armagedon.

C. Perguntas para indagar, confrontar, compartilhar e confessar a fé
1. O que de novo e importante nos ensina esses textos em relação às pragas? O que é difícil de entender?
2. Por que não há arrependimento com a ação das últimas pragas? Por que enviá-las se não haverá efeito
salvífico?
3. Que elementos importantes devem ser destacados para entender bem a batalha do Armagedon?
4. Como podemos estar seguros e protegidos de falsas interpretações sobre a batalha final do Armagedon?
5. Como nos preparar e ajudar outros a enfrentar vitoriosamente os eventos finais estudando o Armagedon?
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Perguntas básicas para animar um grupo bíblico
1. Por que esta lição é importante para mim? O que de novo eu descobri?
2. O que eu ainda posso aprender da Palavra de Deus? O que não está claro para mim?
3. Onde e como posso praticar o que aprendi da Palavra de Deus?
4. Como posso começar a aplicar o que aprendi da Palavra de Deus e comunicá-la aos outros?

