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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. 3 de 8 e 14 de julho de 2017

Título: A unidade do Evangelho
Textos de base:. Gál 2: 1-14; Fp 2: 2; 1 Co 1: 10-13; João 8: 31-36; Ge 17: 1-21; Col 3:11.
A.Temàtica.
1. Querer preservar como critèrio uma tradição (como os judeus), ameaça a compreensão
genuína do evangelho.
2. Os judeus acreditavam ser livres e salvos pela circuncisão mas somente pela fé em Cristo nos
tornamos verdadeiramente livres.
3. O mesmo Evangelho pregado a diferentes culturas deve ser oferecido de acordo com a
perceptibilidade dos destinatários.
B. Percurso didatico*
tornamos verdadeiramente livres.
3. O mesmo Evangelho pregado a diferentes culturas deve ser oferecido de acordo com a
perceptibilidade dos destinatários.
B. Aprendizagem Caminho *
1. Rever os princípios fundamentais para a unidade entre os crentes que vêm de culturas
diferentes como judeus e gentios
2. Consider a tensão que surgiu em torno a questão da circuncisão à luz do Evangelho da graça.
3. Colocar como fator e critério fundamental a verdade da fé na graça de Jesus.
C. Eventuais (outras) questões para explorar, discutir, compartilhar e confessar a fé **
1. Por que esta lição é importante para mim? ***
1a. Porque a circuncisão criou muitos problemas na igreja primitiva? Como abordar esta situação
hoje?
2. O que eu ainda posso aprender com a Palavra de Deus?
2a. O que os judeus receberam da circuncisão que possamos viver e receber somente em Cristo?
2b. Que lição podemos aprender com o conflito entre Paulo e Pedro em Antioquia? Como aplicar
essas lições ao multiculturalismo que encontramos hoje na Europa?
3. Onde posso praticar o que apredi com a Palavra de Deus?
3a. Quais "tradições" podem ameaçar a nossa compreensão e nossa experiência fundada
somente em Cristo? Como podemos tirar proveito da diversidade em que vivemos hoje?
4. Como posso começar a aplicar o que aprendi com a Palavra de Deus e comunicà-la aos outros?
4-a. Quais elementos fundamentais devem permanecer em nosso testemunho diante de
diferentes culturas e tradições?
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