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. 12 de 16 a 22 de março de 2019

Título: Juizo Sobre Babilonia
Textos de base: Apocalipse 17; 13: 1-8,18; 16: 2-12; 18: 4,5; Êxodo 28: 36-38; Isaías 51:13
A. Temática:

1. O tema desta semana está relacionado ao fim de Babilônia, o sistema religioso político que se desenvolveu
na história.
2. A descrição deste sistema começa com o capítulo 13, onde sua recuperação e popularidade são
introduzidas.
3. Apocalipse, continuando Daniel apresenta Babilônia como a herdeira e sucessora de seculares poderes
opostos a Deus e sua Revelação, encarnado em Roma e continuando até o fim.
B. Percurso didático
1. Estudar os símbolos usados para identificar a falsa e alternativa mulher que se opõe à noiva de Cristo, à
igreja.
2. Compreender a intencionalidade desses textos que não são para satisfazer curiosidades sobre o anticristo,
mas para crescer na fidelidade a Jesus Cristo.
3. Identificar as melhores maneiras, menos agressivas, porém mais eficazes, para apresentar essas questões
em termos de conhecimento e fé em Jesus.

C. Perguntas para indagar, confrontar, compartilhar e confessar a fé
1. O que entendemos dessas passagens do Apocalipse? O que é difícil de compreender? O que é claro?
2. À luz de Apocalipse 13: 3; 17: 1,2,15 Como vemos a expansão da popularidade em todos os níveis do poder
romano?
3. O que devemos entender de Apocalipse 17 em relação aos poderes do mal, mais especificamente ao nosso
crescimento espiritual pessoal?
4. Analisar a aplicação feita sobre Apocalipse 17: 9-11 que o autor faz das 7 montanhas e 7 reis. Discuta seu
cumprimento.
5. Como valorizar a história do desenvolvimento do mal e da apostasia para crescer na experiência com Jesus?
6. Como podemos apresentar essas questões ao mesmo tempo sensíveis e importantes de maneira precisa e
respeitosa?

