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Lição nº. 5 de 22-28 de julho de 2017

Título: A Fè no Antigo Testamento
Textos de base:. Gálatas 3: 1-14; Rom1: 2-5; 4: 3; Ge 15: 6; 12,1-3; Levítico 17:11; 2 Co 5:21.
A.Temàtica.
1. O caminho da salvação é um. Sempre foi o mesmo, sempre "vem do Senhor." Seja no A.T. que
no N.T.
2. Paulo define os gálatas sem "cabeça". Eles haviam perdido de vista Cristo e estavam
retornando aos atos meritórios.
3. Para contrastar esta apostasia Paulo constrói seus argumentos somente de "fé" no Antigo
Testamento.
B. Percurso didatico*
1. Compreender que os princípios da salvação pela fé que se fundem no Novo Testamento são
baseados no Velho Testamento.
2. Sentir a angústia e a dor da separação do Pai que Jesus suportou a nosso favor.
3. Refletir e aceitar a profundidade do sacrifício che Cristo ofereceu por nós, e confiar na Sua
misericórdia.
C. Eventuais (outras) questões para explorar, discutir, compartilhar e confessar a fé **
1. Por que esta lição é importante para mim? ***
1a. Porque Paulo chama os gálatas insensatos? Literalmente sem cabeça? E por que para ajudálos usa a história de Abraão?
2. O que eu ainda posso aprender com a Palavra de Deus?
2a. Que apostasia foi produzida na Galácia? Que fatos alarmaram Paulo? Como ele enfrentou o
problema?
2b. Como compreender a frase "a fé de Abraão lhe foi creditada como justiça"?
3. Onde posso praticar o que apredi com a Palavra de Deus?
3a. Como podemos fazer do Antigo Testamento ainda hoje o alicerce da nossa fé em Cristo? O
que Paulo ensina sobre isso em 2 Tm 3.16?
4. Como posso começar a aplicar o que aprendi com a Palavra de Deus e comunicà-la aos outros?
4-a. Que histórias e / ou ensinamentos do Antigo Testamento poderia usar para ajudar os outros a
crer em Jesus?
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