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Título: As duas alianças
Textos de base:. Gálatas 4: 21-31; Gênesis 1:28; 2: 2,3; 3:15; Êxodo 6: 2-8; 19: 3-6
A.Temàtica.
1. 2 Alianças: 2 fases alternativas da história da salvação Ou 2 etapas da mesma revelação do
plano de Deus?
2. Todos os pactos que Deus fez na AT tiveram um objetivo: chamar a atenção e a expectativa
apenas para o Salvador?
3. Abramo, Sara, Agar. Histórias de contradições humanas das quais lições de fé e salvação. Da
Graça Divina. Agar, símbolo de atos desiderados com a própria força, Sara símbolo da fraqueza
humana que ha soluções na fé em Jesus.
B. Percurso didatico*
1. Aprofundar as diferenças, mesmo sutis entre a primeira e a segunda aliança através das
histórias de Agar e Sara.
2. Construir sua própria experiência com Jesus com base em Sua dependência de fé e amor por
Deus.
3. Aprender a depender das promessas de Deus da Sua Palavra e Sua Providência consciente de
nossas fraquezas.
C. Eventuais (outras) questões para explorar, discutir, compartilhar e confessar a fé **
1. Por que esta lição é importante para mim? ***
1a. Por que o Senhor teve que planejar e fazer 2 alianças para tornar nossa salvação efetiva?
2. O que eu ainda posso aprender com a Palavra de Deus?
2a. O que aprendemos com as várias "promessas" que Deus fez na AT sobre a mensagem da
salvação em Jesus? O que nos ensina a comparação dos dois símbolos que Paulo faz de Agar e
Sara? Por que Paulo compara o Sinai a Agar?
3. Onde posso praticar o que apredi com a Palavra de Deus?
3a. Gênesis 15: 6 propõe "a fé de Abraão". Como Abraão construiu essa fé? O que aprendemos
com a sua experiência de prática para a nossa vida diária?
4. Como posso começar a aplicar o que aprendi com a Palavra de Deus e comunicà-la aos outros?
4-a. Como podemos ter certeza de que não estamos mais na linha de Agar, mas sim naquela de
Sara em relação à dependência de Deus?.
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