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. 7 de 7 a 13 de maio de 2022

Título: A aliança com Abraão
Objetivo Pastoral para o Grupo
1. Descobrir os fatores fortes que fazem de Abraão um modelo prático e dinâmico do que
significa acreditar e confiar em Deus.
Compartilhando a Palavra

Textos-chave: Gênesis 15-19; Romanos 4: 3,4,9,20, 22; Tiago 2:23
Guia Temático
• A um casal mais velho que não teve descendência, sem futuro, Deus faz uma promessa
única: você terá NAÇÕES!
• a Abraão Deus promete uma grande herança e pede um sinal de obediência, a circuncisão!
• Na antiga aliança, a circuncisão era o sinal da aliança. Havia implicações tanto para Deus
quanto para os homens.
• O ponto forte desta aliança é a fé. Abraão se torna o modelo dinâmico do que significa ter
fé.
• Um casal em seus 100 e 90 anos, eles acreditam em uma promessa que Deus faz que vai
contra as leis normais da natureza.
• A necessidade da fé é fundamental e universal, é uma necessidade existencial. Levar a fé é
missão.
Proposta de ensino e objetivo da lição
Ajudar os presentes a analisar sua fé, como edificá-la e como exercê-la.
Possíveis perguntas para análise, resumo e aplicação

1. Por que a fé e a experiência de Abraão representam um tema a ser descoberto, tornado-o
próprio e testemunhando-o?
2. Elencar as características da fé de Abraão que o tornaram amigo de Deus. Compartilhe-as e
torne-as suas.
3. Quais foram os fatores que criaram uma forte fé em Abraão?
4. Como podemos ajudar outras pessoas a desenvolver uma fé genuína e forte? O que a
história de Abraão nos ensina

Testemunho Pessoal e Missão da igreja
Façam um exercício de grupo: compare a fé de Abraão com a de Jesus, tire lições dela
e estude como compartilhá-las com outros para ajudá-los em sua necessidade de fé.
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