Auxiliar para estimular ideias de discussão e compartilhamento em grupo, adaptado à Edição de Professores e
preparado pelo Departamento de Escola Sabatina da Associação Geral.

Lição n. 1 de 26 de março a 1 de abril de 2022
Título: A Criação
Objetivo Pastoral para o Grupo
1. Tudo o que somos, temos, fazemos e pensamos é fruto do fato de que Deus nos criou à sua imagem.
2. De todas as verdades sobre Deus que encontramos na Bíblia, a mais importante é que Ele é o Criador.
3. Nosso Criador é nosso doador da vida e Salvador
4. Com a criação, Deus forneceu a cada criatura o essencial para uma vida positiva e digna, deu dons.
Compartilhando a Palavra
Textos-chave: Salmo 100: 1-3; Gênesis 1 e 2; Êxodo 20: 8-11; 40:33; Mateus 19: 7-9; Êxodo: 40: 33; Mateus 25:
14-30.
Guia Temático
• A criação é um ato único e extraordinário de Deus, na Bíblia o tema do Criador é mais central do que da
Criação
• Estudamos em Hebreus que Jesus é o criador. O próprio autor da salvação sempre foi o doador da vida.
• Sendo Jesus o Criador nos deparamos com a imensa verdade de que o autor da graça é também o autor da
Vida.
• Toda a criação, céus e terra, tem dois objetivos fundamentais: a manifestação do amor de Deus e o colocar
uma criatura feita à sua imagem na arena da vida. Nós.
Proposta de ensino e objetivo da lição
Levar os participantes a considerem as bênçãos e dons de Deus que são obtidos.
Possíveis perguntas para análise, resumo e aplicação
1. Que importancia hà para nós pensar que o autor da graça salvadora e da criação é a mesma pessoa?
2. Por que é importante para nossa fé e para nosso o conhecimento de Deus saber que Jesus é o Criador?
3. O que significa ter sido criado à imagem de Deus? Como entendemos o fato? Como isso nos dá identidade?
4. Como a mensagem da criação nos ajuda a crescer e nos oferece ideias para ajudar os outros? Que ajuda
oferecer?
Testemunho Pessoal e Missão da igreja
A mensagem da criação está na mensagem do primeiro anjo de Ap 14: 6,7, devemos anunciá-la a todos.
como?

