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. 4 de 20 a 26 de janeiro de 2018
Título: Fugindo do mundanismo
Textos de base: Provérbios 11: 4.28; Salmo 119: 11; Efésios 6:18; Romanos 8: 5,6, Hebreus 11: 1-6.
A.Temàtica.
1. Não confie nas riquezas, mas em Deus inspirados pela Palavra, em oração, fundados pela obra do
Espírito.
2. A união com Jesus, os valores espirituais, a comunhão fraterna, o serviço e harmonia com a natureza nos
protegem.
3. Confiar nas riquezas, de acordo com "os caminhos do mundo" não oferece proteção real contra o mal
aqui e no juizo final.
B. Percurso didatico*
1. Descubrir os instrumentos que Deus nos oferece e os métodos propostos para fugir dos desejos do
mundo.
2. Despertar-se do mal através de um reavivamento espiritual.
3. Cultivar um estilo de vida e prioridades que nos protejam das tentaçoes.
C. Eventuais (outras) questões para explorar, discutir, compartilhar e confessar a fé **
1. Por que esta lição é importante para mim? **
1a. Qual é a melhor maneira de ser protegido dos caminhos maus deste mundo? Da tentação do dinheiro?
2. O que eu ainda posso aprender com a Palavra de Deus?
2a. Que ensinamento me foi propôs esta semana como o caminho de Deus? O que foi particularmente
útil?
3. Onde posso praticar o que apredi com a Palavra de Deus?
3a. Como podemos cultivar um crescente e profundo sentido da presença de Deus em nossas vidas?
4. Como posso começar a aplicar o que aprendi com a Palavra de Deus e comunicà-la aos outros?
4-a. Como os valores espirituais são uma grande necessidade também para o homem de hoje, como
podemos "oferecê-los" aos nossos contemporâneos?
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