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Lição n º . 5 de 26 de janeiro de 1 de fevereiro de 2019

Título: Os Sete Selos
A. Percursos Tematicos
1. Apocalipse 6 continua e aplica o cap. 5, o Cordeiro abre os selos e a chuva de consequência cai sobre a
igreja caída.
2. "Os 4 cavaleiros são agentes que Deus usa para manter Seu povo atento e ativo, esperando por Seu
retorno". Com eles, Deus quer repreender seu povo que se afastou dele.
3. Enquanto a Igreja como um todo se afastou da Palavra de Deus, a Salvação e o Espírito permanecem
disponíveis.

B. Sugestoes Ditaticas
1. Com espírito de oração, pesquisa e atenção ao texto, leia o capítulo 6. (Se possível, leia-o duas vezes)
2. Estudar o sentido histórico profético dos seis primeiros selos. Sua aplicação para a história da igreja e do
mundo.
3. Sublinhar o "movimento da narração" para a conclusão da história e a revelação dos juízos divinos
4. Peça aos presentes para se expressarem sobre o que o texto lhes revela e as questões que ele coloca.

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. Qual é o significado de cavalos e cavaleiros no Apocalipse em geral e no capítulo 6 em particular?
2. O que nao é claro para mim? O que posso aprender ainda da Palavra de Deus?
2a. Entre os versos mais complexos, temos Ap 6: 9-11. Como explicar isso para aqueles que acreditam na
imortalidade da alma? Veja nota.
2b. O que aprendemos deste difícil capítulo sobre a paciência e providência que Deus sempre dispensou?
3. Onde e como posso praticar o que apredi da

Palavra de Deus?

3a. Leia Ap 6:17 e responda à pergunta final. "Como se preparar para ter a capacidade de resistir"?
4. Como posso começar a aplicar o que aprendi com a Palavra de Deus e comunicà-la aos

outros?
4-. Como anunciar de maneira positiva e construtiva ao próximo a urgência de se preparar para encontrar
Jesus?
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