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A Lei como mestre
Textos-chave: Deut 6:5; 31:9-27; Rom 3:19-23 Apo 12:17; 14:12; Heb 5:8

Guia temático
1. Tudo na natureza é governado por leis. Elas revelam princípios, ordem e
inteligência.
2. A lei não dá vida, mas educa nos princípios da vida, sobre o que é bom e o
que é mau.
3. Os valores, princípios e compreensão das leis manifestam a grandeza do
Criador. Eles devem ser lembrados repetidamente.

Proposta de ensino
Aprofundar o papel educativo da lei e a importância de estudá-la e reavê-la
continuamente. Discutir os textos que afirmam a lei como uma razão para a
prosperidade.

Perguntas para discussão e compartilhamento
1. A lei ainda é importante para você hoje? Por que? O que te motiva a
pensar assim?
2. O que se entende por "lei de Deus"? Como a igreja deve se tornar o lugar
onde a lei é ensinada?
3. Por quais razões e princípios viver em harmonia com os princípios da lei
traz prosperidade?
4. Por que a lei deve ser motivo de estudo e análise aprofundada? O que da
lei deve ser ensinado?
5. Como ajudar quem, querendo estar em harmonia com a lei, encontra
sempre obstáculos e dificuldades?

OBJETIVOS PARA
O GRUPO
Pastoral
Eu e meus irmãos:
reflita sobre quantos de
nosso grupo estão
ausentes, doentes, em
dificuldades. Ore e faça
planos para aproximá-los.

Espiritual
Eu e a Palavra:
compartilhe as propostas
de ensino.

Missionário
Nós, em serviço e
testemunho:
Ore para ser capaz de
oferecer os melhores
exemplos de crentes em
Cristo que são fiéis à Sua
lei em sua totalidade.
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