Auxiliar para estimular ideias de discussão e compartilhamento em grupo, adaptado à Edição de Professores e
preparado pelo Departamento de Escola Sabatina da Associação Geral.

Lição n. 1 de 25/06 - 01/07 de 2022

Título: O crisol do Pastor
Objetivos Pastorais para o Grupo
1. Neste trimestre refletiremos como o sofrimento é prerrogativa de cada criatura e realidade
do universo. Deus muitas vezes incluído. esta frase de Elle G. White é uma síntese
eloquente: ""A cruz nos revela os efeitos que o pecado trouxe ao coração de Deus"
(traduzido do inglês por Education p.263).

Textos-chave: Salmo 23; Romanos 12 :: 18-21
Guia Temático
• O sofrimento é a herança, a herança que o pecado espalhou por toda a criação, animada e
inanimada. O próprio Deus gerador do bem, por natureza o amor e o bem estavam envolvidos!
• Ao mal e ao sofrimento (especialmente se for injusto) nos vem o instinto de reagir: Por quê?
a lição nos explica que o próprio Deus não reagiu, ao contrário, ele mesmo o sofre, o que
causamos.
• A Bíblia ensina que o sofrimento é o legado da rebelião contra Deus, é fruto de uma escolha
de vida livre e deliberada. Dizem-nos que a escolha ainda está em aberto e cabe a nós
escolhermos o caminho certo a seguir.
Proposta de ensino e objetivo da lição
Chamar o grupo à responsabilidade de fazer as escolhas certas e trilhar os bons caminhos.
Possíveis perguntas para análise, resumo e aplicação
1. O que aprendemos de novo sobre Deus, Seu amor, Sua proximidade conosco e Seu
sofrimento conosco?
2. Por quais razões o Senhor decidiu sofrer conosco em vez de eliminar o mal e o sofrimento?

3. O que o sofrimento e a proximidade que Deus compartilha conosco nos ensinam sobre
como devemos aplicar com os outros?
4. Como propor o sofrimento de Cristo aos outros para atraí-los a Ele?

Testemunho Pessoal e Missão da igreja
O que o texto de 1 Coríntios 2: 1,2 nos ensina sobre a mensagem que a cruz pode produzir
para a conversão dos homens? como podemos utilizar-la também?
Somos chamados a limitar o sofrimento, na criação, nos homens, em nós mesmos. chamados a
produzir bem-estar.

