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“Os olhos do Senhor” Uma visão bíblica
Textos-chave: Provérbios 15:3; Jó 12:7-10; Marcos 12:29-31; João 1:1-14; Apocalipse 20:5,6; Efésios 6:12

Guia temático
1. 1. O que vemos, consideramos ser condicionado pela visão que temos
do mundo, o que influencia nossas atitudes.
2. Essencial no processo educacional é conhecer a natureza da realidade,
sua origem, seu significado. O desenho inteligente embutido nele. A
presença de Deus.
3. Deus Criador é o fundamento de toda a mensagem bíblica, do tempo
presente e da eternidade. Isso implica "a vida" que vem de Deus.

Proposta de ensino

OBJETIVOS PARA
O GRUPO
Pastoral
Eu e meus irmãos:
refletirmos sobre nossa
responsabilidade de
sermos os tutores de
nossos irmãos.

Espiritual

Considerar o papel que a visão do mundo que cultivamos tem sobre nós.

Eu e a Palavra:

Perguntas para discussão e compartilhamento

em nosso tempo, uma das
principais necessidades é
entender o significado e a
visão do mundo.

1. Em relação à visão de mundo, o que mais condiciona as pessoas hoje?
2. Que princípios educacionais se baseiam na verdade de Deus, Arquiteto
do universo, Doador da vida, Redentor e Projetista da eternidade?
3. Por que não podemos conciliar a mensagem de Deus criador, o
Redentor, com outras teorias sobre o sentido da vida e as respostas à
morte?
4. O que a visão de mundo bíblica centrada em Jesus tem feito em sua
vida?
5. Como transmitir essa visão de maneira eficaz às pessoas ao nosso
redor?

Missionário
Nós, em serviço e
testemunho:
pergunte a Deus como
compartilhar a visão da
esperança cristã e
identificar projetos de
testemunho a esse
respeito.
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