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Lição nº. 4 de 15-21 de julho de 2017

Título: Justificados pela Fè
Textos de base:. Gálatas 2: 15-20; Efésios 2:12; Fp 3: 9; Romanos 3: 8-20; Genesis 15: 5,6
A.Temàtica.
1. A salvação vem do Senhor gritou Jonas do fundo do mar. A graça vem somente Dele, nos
pede fé!
2. Gálatas 2: 15-21 resume os principais efeitos da graça: o perdão, justificação, nova vida e fé
em Cristo.
3. "Somente fè": (1) para estar na presença de Deus, (2) confiança em Seu perdão, (3) para que
Ele viva em nós e nós nele para uma nova vida.
B. Percurso didatico*
1. Entender que não podemos tornar-nos justos através do trabalho duro, abnegação e
obediência escrupulosa.
2. Provar repouso e paz em abandonar nossas proprias "obras" e práticar a dependencia de
Jesus.
3. Fazer de -Gálatas 2:20 "o nosso exercício espiritual" para identificar-nos com a morte, a
ressurreição e a vida 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 podemos obter, celebrar e desfrutar da justificação e salvação somente pela fé?
1b. Porque é impossível tornar-se justo através do trabalho duro, negar-se a si mesmo ou
"operando a lei"?
2. O que eu ainda posso aprender com a Palavra de Deus?
2a. O que faz a diferença entre a obediência da lei e obediência da fé? O que é a fé em Jesus? E
a fé de Jesus?
3. Onde posso praticar o que apredi com a Palavra de Deus?
3a. Como você tem construído a sua fé, no início de sua experiência? Como a constroi todos os
dias com o teu Deus?
4. Como posso começar a aplicar o que aprendi com a Palavra de Deus e comunicà-la aos outros?
4-a. Como podemos ajudar os outros a chegar a "obediência da fé"? A morrer para si mesmo para
viver em Cristo?
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