Ficha para animadores com propostas para o diálogo e a condivisao em grupo, extraidas em grande parte da
Teachers Edition elaboradas pelo Departamento da Escola Sabatina da Conferencia Geral.
Lição n º. 5 de 27 de janeiro a 2 de fevereiro

Título: Mordomos apòs o Edem
Textos de base: 1 Coríntios 4: 1,2; 1 Tessalonicenses 2: 3,4; Col 2: 1-3; Efésios 6: 13-18; 2

Coríntios 5:10; Isaías 22: 14-18.
A. Tematica:

1. Apesar do pecado, a vocação e o plano de Deus para o homem ser seu ministro permanecem.
2. Comissários: administrador, tesoureiro, diácono, discípulo, gerente, cinco definições para a
vocação cristã.
3. O gerente se identifica, depende, aceita a autoridade de seu mestre. Ele usufrui a confiança.
Ele o honra com seus atos.
B. Percurso didatico
1. Identificar o conceito de administradores das coisas de Deus nos Antigo e Novo Testamentos?
2. Sentir o chamado à administração cristã como uma minha responsabilidade pessoal, onde quer
que eu encontre.
3. Criar seu perfil pessoal como administrador cristão à luz das responsabilidades e dons
recebidos.
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 apenas o clero, mas todo crente é um gerente, um administrador, um

economista das coisas de Deus?
2. O que eu ainda posso aprender com a Palavra de Deus
2a. Leia as notas 2 e 3 de domingo e discuta as características de um gerente real. Qual é a

lição para nós?
3. Onde posso praticar o que apredi com a Palavra de Deus?
3a. Em quais áreas somos chamados individualmente para funcionar como administradores?

Qual é a minha especifica funçao?
4. Como posso começar a aplicar o que aprendi com a Palavra de Deus e comunicà-la aos outros?
4a. Como podemos transmitir aos outros esses privilégios, essas responsabilidades, essas funções
cristãs?
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