Departamento da Escola Sabatina da Divisao InterEuropea
Ficha com propostas para o diálogo e a condivisao em grupo, extraidas em grande parte da Teachers Edition
(ediçao dos professores) elaboradas pelo Departamento da Escola Sabatina da Conferência Geral.

Lição nº. 1 de 24-30 junho de 2017
Título: Paulo Apostolo dos Gentios

Textos de base:. Atos 6: 9-15; (07:58) 9: 1-9; 15: 1-5; 11: 19-21; 1 Samuel 16: 7; Mateus7: 1.
A.Temàtica.
1. O Senhor chamou Paulo, primeiro perseguidor, para se tornar seu servo, apóstolo e mártir da
fé.
2. A história da conversão e vocação de Paulo, ilustra como Deus dirige a missão do Evangelho.
3. Sobre Paulo Deus interveio diretamente e depois através de um discípulo (Ananias), O Espírito
e o crente, o divino e o humano na cooperação são paradigmas de todos os tempos.
4. A igreja no tempo dos apóstolos enfrentou momentos críticos e oposiçoes . Os mesmos
desafios permanecem até hoje.
B. Percurso didatico*
1. Concentre-se sobre os acontecimentos que levaram à pregação do Evangelho aos gentios.
2. Refletir sobre os eventos relacionados com a mudança de Paulo de perseguidor a um zeloso
pregador de Jesus aos gentios.
3. Aceitar a chamada para tornarem-se discípulos que colocam seus dons e habilidades ao
serviço do Reino de Deus.
C. Eventuais (outras) questões para explorar, discutir, compartilhar e confessar a fé **
1. Por que esta lição é importante para mim? ***
1a. O que te chamou mais atençao na conversão de Paulo? Por quê?
2. O que eu ainda posso aprender com a Palavra de Deus?
2a. O que aprendemos com a experiência de Paulo sobre a conversão? ... e da nossa em
particular? (condividir)
3. Onde posso praticar o que apredi com a Palavra de Deus?
3a. Como devemos agir e quais pontos de referencia devemos adotar para produzir uma reforma
com equilíbrio e exatidao?
4. Como posso começar a aplicar o que aprendi com a Palavra de Deus e comunicà-la aos outros?
4-a. Como nos dias de Paulo, ainda hoje, existem conflitos de natureza similar. O que nos ensina
a experiência de Paulo e da igreja primitiva sobre como lidar com eles para resolvê-los?
NOTA:
* Copiado da Ediçao dos Professores adaptada com principios ativos e funcionais.
** Para comparar e adotar as perguntas finais em cada página de sexta-feira.
*** As questões em vermelho são retiradas do conselho de administração do Teachers Edition.
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