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. 3 de 9 a 15 de abril de 2022

Título: Caim e seu legado
Objetivo Pastoral para o Grupo
1. Enfatizar a necessidade de um salvador como visto nas palavras de Eva.
2. Concentrar-se na atitude diferente em relação ao Senhor e no caráter dos dois irmãos, Caim
e Abel.
3. Procurar entender as profundas razões por trás das diferenças entre Caim e Abel, identifique
os fatores do crescimento humano.
4. Compreender a pedagogia de Deus a partir dos diálogos com Caim.
Compartilhando a Palavra

Textos-chave: Gênesis 4, Hebreus 11: 4, Miquéias 6: 7, Isaías 1:11, 1 Cor. 10:13, 1 João 3:12, Gênesis 5; 6:
1–5.

Guia Temático
• A história de Caim, sua recusa às indicações de Deus, mostra como o pecado dos pais lhe
transferiu uma herança. (Gn 4: 7) Caim sabia o que Deus estava pedindo.
• A história humana após a queda atesta a tremenda herança que o mal produziu no homem.
• Deus revelou desde o princípio, a Adão e seus descendentes os passos que levariam ao
conhecimento de Deus e de seus planos.
• Ainda que em seus primeiros passos, a oferta de Abel atesta a convicção de um caminho
redentor, de fidelidade.
• O estudo das características de Caim e Abel nos ajuda a compreender os fatores que
favorecem nosso crescimento.
Proposta de ensino e objetivo da lição

Ajudar os presentes a alcançar a meta de crescimento cristão em parceria com Jesus.
Possíveis perguntas para análise, resumo e aplicação
1. Por que Deus faz perguntas a Caim e o que esse procedimento nos ensina?
2. O que você pensa sobre a expectativa de um redentor a partir das palavras e gestos dos
primeiros 4 habitantes da terra. O que em particular?
3. Por que Caim tem medo de ficar longe e escondido da presença de Deus?
4. O que significam as palavras "Eu estarei escondido de Você"?
5. O que Gênesis 4 e 5 ensinam à luz da linhagem de Caim e Sete? comparar v. de Gn 4:
18,23,24,26.

Testemunho Pessoal e Missão da igreja
Que lições para nossa conduta de vida e nosso testemunho temos dessas histórias das
origens?

