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Lição nº. 9 de 19 a 25 de agosto de 2017

Título: O Apelo de Paulo
Textos de base:. Gálatas 4: 12-20; Filipenses 3:17; 1 Coríntios 11: 1; 9: 19-23; 2 Coríntios 4: 7-12.
A.Temàtica.
1. Paulo não só um evangelista, um apóstolo do evangelho, um teólogo. E um valente pastor ancorado para
os irmãos.
2. Depois de uma profunda reflexão sobre a salvação e a fé dos crentes, Paulo dá um forte apelo emocional
aos gálatas para permanecerem ancorados na fé em Jesus.
3. Como em outras igrejas, com os gálatas, Paulo quer se identificar com seus irmãos para levá-los à fé. Ele
se abre e confia.
B. Percurso didatico*
1. Tracar o processo que segue Paulo, desde os temas doutrinais até atitudes pastorais.
2. Refletir sobre a paixão pastoral de Paulo, onde ele expressa ansiedade, interesse, compartilhamento de
experiências e humanidade.
3. Investir não só na cultura dos líderes, mas tamém na sua humanidade, assertividade e cuidado das almas.
C. Eventuais (outras) questões para explorar, discutir, compartilhar e confessar a fé **
1. Por que esta lição é importante para mim? ***
1a. Por que Paulo, depois de propor referências teológicas claras e fortes, também faz apelos emocionais e
pessoais?
2. O que eu ainda posso aprender com a Palavra de Deus?
2a. Como entendemos a frase de Paulo, "sejais como eu" no contexto do tema da salvação em Cristo? Que
lições surgem?
3. Onde posso praticar o que apredi com a Palavra de Deus?
3a. Que lições particas provêm dessa maneira de fazer de Paulo para nosso testemunho pessoal dentro e fora
da igreja? Com que palavra podemos definir essa atitude de Paulo?
4. Como posso começar a aplicar o que aprendi com a Palavra de Deus e comunicà-la aos outros?
4-a. Como aplicar as lições práticas que extraímos de Paulo e viver com elas, com quanto queremos
transmitir a fé?
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