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. 5 de 23 a 29 de abril de 2022

Título: Todas as nações de Babel
Objetivo Pastoral para o Grupo
1. Concentre-se na natureza do pecado que levou o povo de Babel. torná-lo seu aplicativo
pessoal
Compartilhando a Palavra

Textos-chave: Gn 1: 28; 9: 18-11: 9, Lucas 1: 26-33, 10: 1, Mat. 1: 1–17, Salmo. 139: 7-12.
Guia Temático
• A dinâmica da rebelião e tentação de Lúcifer determinaram a decisão na Torre de Babel?
• Todos concordaram com o projeto. Vitória do Espírito da Babilônia?
• Eles tinham um único idioma? Plena unidade de propósito: Deus intervém dificultando a
comunicação?
• No grande conflito entre Deus e Satanás, o orgulho tem sido o fator presente desde a
rebelião de Lúcifer, (Is 14:14) desde a tentação sobre Adão e Eva (Gn 3:5) e será o motor do
triunfo de apostasia (2Te 2:4). Em Babel foi o fator decisivo (Gn 11, 4).
Proposta de ensino e objetivo da lição
Mostrar como o orgulho, a ambição e a presunção estão na raiz de todo mal.
Possíveis perguntas para análise, resumo e aplicação
1. Como definir a decadência humana, espiritual e moral do tempo de Babel?
2. Qual é o pecado de Babel e que lugar ele ocupa nas descrições bíblicas do mal?
3. Qual é o sentimento comum que animava todos aqueles que empreenderam a construção?
por que eles conseguiram?

4. Quanto orgulho, ambição e presunção estão presentes nas motivações do nosso tempo?
quanto em nós?
5. Como superar e superar o orgulho, a ambição e a presunção em nossa vida?
6. Como podemos ajudar nosso próximo a obter vitória em Cristo sobre orgulho, ambição e
presunção?

Testemunho Pessoal e Missão da igreja
Compartilhe, ore e planeje crescer como grupo e se tornar uma testemunha da vitória em
Cristo.

