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Lição nº. 6 de 29 de Julho - 4 de agosto de 2017

Título: A Prioridade da Promessa
Textos de base:. Gál3: 15-18; Gen 9: 11-17; 15: 1-6; Rom 3:31; Mat 5: 17-20; Êx16: 22-26.
A.Temàtica.
1. "A salvação vem do Senhor" (Jonas 2:10), aceitamos a lei como um dom da sua graça (Sl 119:
29).
2. Nós acreditamos nas promessas de Deus, Ele afirmou que nos salva e nos oferece perdão por
um ato de graça.
3. Há harmonia entre os dons de Deus que são "graça e bênção", isto é, as promessas, o pacto, a
lei, etc ..
B. Percurso didatico*
1. Estudar a relação entre as promessas de salvação na primeira aliança e a lei.
2. Analisar o contraste entre o relacionamento com base nas promessas de Deus e a vontade de
estabelecer-lo pela lei.
3. Obter para si mesmo as promessas de graça através da fé, e ao mesmo tempo aproveitar os
benefícios da lei.
C. Eventuais (outras) questões para explorar, discutir, compartilhar e confessar a fé **
1. Por que esta lição é importante para mim? ***
1a. Porque, ao mesmo tempo, somos solicitados a confiar em suas promessas e manter-nos
obedientes a Sua lei?
2. O que eu ainda posso aprender com a Palavra de Deus?
2a. Embora o dom da lei seja importante porque apenas as promessas de Deus são essenciais
para nossa salvação?
3. Onde posso praticar o que apredi com a Palavra de Deus?
3a. Como conciliar as repetidas promessas de Deus para salvar Abraão e sua descendência de
um lado e o "dom" da lei e da demanda de obediência do outro?
4. Como posso começar a aplicar o que aprendi com a Palavra de Deus e comunicà-la aos outros?
4-a. Como podemos defender a validade da lei, torná-la uma bênção diária e não um fardo para
nós e para os outros?
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