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 . 4 de 19 a 25 de janeiro de 2019

Título: Digno é o Cordeiro
Textos de base: Apocalipse 4 e 5; Ez 1: 5-14; Efésios 1: 20-23; Hebreus 10:12; Atos 2: 32-36

A. Percursos Tematicos
1. Ap 4, o Pai, Deus da Criação. Ap 5, o cordeiro, senhor da história. Então o Espírito (4: 2; 5: 6) que cria o
relacionamento.
2. Os temas são: a eternidade do Senhorio divino, adoração, os 24 anciãos, os rolos selados, o Cordeiro
digno de abri-los.
3. Símbolos que descrevem o TRONO e a obra do Deus Trino, todos enfatizam a obra da redenção para o
homem.

B. Sugestoes Ditaticas
1. Entender que somente Cristo pode revelar diante de nós a compreensão da História, somente pela ação
do Espírito.
2. Leia estes dois capítulos do Apocalipse com a intenção absoluta de melhorar nossa adoração ao Deus
TRINO.
3. "Somente o cordeiro é digno": comprometer-nos em entrar em um relacionamento íntimo com Aquele
que é nosso guia.

C. Eventuais (outras) perguntas para aperfeiçoar, confrontar, compartilhar e confissar a fé
1. Por que esta lição é importante para mim? O que descobri de novo?
1a. No grupo, leia Ap 4 e 5 duas vezes e pergunte a todos os presentes o que esses textos oferecem mais e
o que há de novo.
2. O que nao é claro para mim? O que posso aprender ainda da Palavra de Deus?
2a. O que Ap 4 e 5 ensinam sobre a adoração? A quem é dirigido? Por que só para eles? Quem representa
os 24 anciãos?
2b. O que aprendemos em relação à Trindade? Que trabalho o Espírito Santo realiza de acordo com a
adoração?
3. Onde e como posso praticar o que apredi da Palavra de Deus?
3a. Que tipo de encorajamento e certeza para nossa salvação produz em nós o estudo desses dois
capítulos?
4. Como posso começar a aplicar o que aprendi com a Palavra de Deus e comunicà-la aos outros?
4-a. Leia Ap 5: 6; Hb 4: 14-16. Como propor ao próximo a bela mensagem de Jesus à direita do Pai?
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