Departamento da Escola Sabatina da Divisao InterEuropea
Ficha com propostas para o diálogo e a condivisao em grupo, extraidas em grande parte da Teachers Edition
(ediçao dos professores) elaboradas pelo Departamento da Escola Sabatina da Conferência Geral.

Lição n. 11 de 2 a 8 de setembro de 2017

Título: Liberdade em Cristo
Textos de base:. Gálatas 5: 1-15; Hebreus 2: 14,15; Romanos 8: 1,4; 13: 8; 1 Coríntios 6:20;
A.Temàtica.
1. Lição fundamental do Evangelho: o velho homem deve morrer, serve o novo, regenerado, livre
para compartilhar.
2. A justificaçao inevitavelmente traz o perdao, o direito de ser filhos de Deus, liberdade nova e
celestial.
3. Estamos livres da condenação, punição pelos pecados, livres do pecado. Livres para redenção.
Livres de legalismo e medo da morte. Livres do maligno. Livres pela fé. Por vontade.
B. Percurso didatico*
1. Analisar como a verdadeira liberdade em Cristo é liberdade do legalismo e licenciosidade?
2. Fazer uma experiência positiva da liberdade em Cristo, envolvendo também o nosso
semelhante.
3. Realizar a plena liberdade que vem da fé em Cristo, que nos educa no amor, no serviço e nos
conduz a uma conduta ética.
C. Eventuais (outras) questões para explorar, discutir, compartilhar e confessar a fé **
1. Por que esta lição é importante para mim? ***
1a. Como, quando e por que o crente em Cristo se faz nova criatura? Da escravo a livre?
2. O que eu ainda posso aprender com a Palavra de Deus?
2a. Que tipo de liberdade temos em Cristo agora? Como nos manter livres? (compartilhe
experiências vividas)
3. Onde posso praticar o que apredi com a Palavra de Deus?
3a. Leia Gl 5: 1. O que significa estar firme e solido na liberdade? Como podemos nos manter
livres? Como não cair na escravidão? Como viver os mandamentos como uma lei de liberdade?
4. Como posso começar a aplicar o que aprendi com a Palavra de Deus e comunicà-la aos outros?
4-a. Que medidas temos para oferecer e testemunhar aos outros a liberdade que temos em
Cristo.
NOTA:
* Copiado da Ediçao dos Professores adaptada com principios ativos e funcionais.
** Para comparar e adotar as perguntas finais em cada página de sexta-feira.
*** As questões em vermelho são retiradas do conselho de administração do Teachers Edition.
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