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. 3 de 13 a 19 de janeiro de 2018

Título: Deus ou Mamom
Textos de base: Gálatas 2: 9-11; Mateus 19: 16-22; 1 Pedro 1:18; Salmo 33: 6-9; 50:10; Hebreus
2:14; Êxodo 9:14

A.Temàtica.
1. Servir a Deus ou ao Mamom é uma das tensões mais fortes que muitas pessoas sentem em si
mesmas.
2. Deus criou coisas belas e valiosas. Isso ensina que elas não são ruins em si mesmas. O
problema está em sua gestão.
3. A natureza e obra de Cristo são tão importantes e preciosas, que têm um valor que supera
todas as riquezas terrenas.

B. Percurso didatico
1. Reconheçer que Deus é o criador, separado e acima de tudo. O único que deve ser amado e
aceito como Senhor.
2. Reconhecer e apreciar o infinito amor de Deus que Ele expressa como Criador, mantenedor e
Redentor.
3. Adorar o Senhor, Criador e Redentor, que expressa continuamente amor e providência.

C. Eventuais (outras) questões para explorar, discutir, compartilhar e confessar a fé
1. Por que esta lição é importante para mim?
1a. Por que não podemos, ao mesmo tempo, servir a Deus e a Mamom, o deus do dinheiro e dos
bens?
2. O que eu ainda posso aprender com a Palavra de Deus?
2a. Elenque os atos e a identidade de Jesus nas partes de domingo a terça-feira. Qual destes
torna Jesus precioso para voce?.
3. Onde posso praticar o que apredi com a Palavra de Deus?
3a. Que verdades podem nos ajudar a aceitar o Senhorio e o primado de Deus, dar o valor certo
às coisas e não nos perdermos para Mamom?
3b. Como podemos crescer conscientes de que tudo pertence a Deus? Que nós mesmos somos
sua propriedade?
4. Como posso começar a aplicar o que aprendi com a Palavra de Deus e comunicà-la aos outros?
4-. Como podemos ajudar o nosso vizinho a aceitar o total Senhorio de Deus em sua vida?.
Tradutor: Vania alves
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