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Lição nº. 2 de 1 – 7 julho 2017

Título: A Autoridade de Paulo e o Evangelho
Textos de base:. Gálatas 1; 05:12; 2 Pe 3: 15,16; Filipenses 1: 1
A.Temàtica.
1. Embora muitos tenham duvidado de sua autoridade como apóstolo, Pedro confirmou Paulo e
ele se defendeu vigorosamente.
2. Como nos dias de Paulo hoje também muitos duvidam da autoridade das Escrituras, uma
tentação forte em todos os lugares. Mas hoje temos importantes argumentos graças a recentes
estudos e descobertas arqueológicas em defesa da Bíblia.
3. Não só problemas sobre a Escritura, Paulo lida com erros derivados da má interpretação da
mesma e, em seguida, coloca sempre seu tema central: a graça de Jesus Cristo.
B. Percurso didatico*
1. Descreva como Paulo defendeu a autenticidade do seu evangelho, da sua chamada e dos seus
ensinamentos.
2. Enfatizar a paixão e a força que Paulo coloca na autoridade do Evangelho e luta contra falsos
ensinamentos.
3. Ser determinados a defender a verdade da Bíblia e sua autoridade.
C. Eventuais (outras) questões para explorar, discutir, compartilhar e confessar a fé **
1. Por que esta lição é importante para mim? ***
1a. Porque em todos os tempos e de muitas maneiras, levantaram críticos e oponentes à Palavra
de Deus e seus "escritores"?
2. O que eu ainda posso aprender com a Palavra de Deus?
2a. Porque Paulo sempre da introduçao com uma saudação como "graça e paz"? O que tem de
profundo nesta saudaçao? O que nos ensinam estas palavras sobre a substância do Evangelho?
2b. Leia Joel 1: 8,9. Quais sao os problemas a que Paulo se refere ? Como aplicar esta
advertência hoje?
3. Onde posso praticar o que apredi com a Palavra de Deus?
3a. Como podemos cair facilmente do Evangelho saudável a um "outro evangelho"? elenque
alguns riscos possíveis.
4. Como posso começar a aplicar o que aprendi com a Palavra de Deus e comunicà-la aos outros?
4-a. Indique alguns pontos sobre os quais hoje, em nossa pregação, corremos o perigo de
escorregar em um outro evangelho.
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