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. 4 de 16 a 22 de julho de 2022

Título: Vendo a face do Ourives
Objetivos Pastorais para o Grupo
1. Entender como Deus usa provações e dificuldades para corrigir e enobrecer o caráter.
2. Estudar as experiências de Jó, José, Daniel e observar as grandes bênçãos que eles obtiveram.

Compartilhando a Palavra
Textos-chave: 2 Coríntios 3:18; Mateus 5:16; 25: 1-12; 1 Co 4: 9; Efésios 3:10; 4: 11-12; Jó 23: 1-6,10; Daniel 12: 1-10;
1 Cor 4: 9.

Guia Temático
• Os textos propostos para a meditação desta semana nos oferecem experiências de homens e povos que tiveram
que enfrentar provações e no final saíram transformados e vitoriosos.
• Estar na presença de Deus pode ser uma experiência momentaneamente pesada, mas em última análise positiva
e regeneradora.
• A história de Jó é um belo exemplo de vitória e crescimento que nos é dado como exemplo e lição de vida.

Proposta de ensino e objetivo da lição
Fazer com que os presentes reflitam sobre (nossas) provações pessoais e as vejam como oportunidades de
crescimento e bênção.

Possíveis perguntas para análise, resumo e aplicação
1. Que lições de vida aprendemos com as experiências de sofrimento de Jó, José, Daniel?
2. O que as histórias de Jó, José e Daniel têm em comum? Quais resultados eles alcançaram para sua fé?
3. Que bênçãos a história da vida de Jó, José e Daniel trouxe para a humanidade?
4. Tente se identificar com esses três e imagine quais planos Deus pode ter para você? Você aceitaria o desafio?
5. Tente pensar que Deus quer usar você para o bem da humanidade. Você aceitaria o desafio e sofreria as provas?

Testemunho Pessoal e Missão da igreja
Imagine que Deus tem uma missão importante para confiar a vocês que envolve renuncias e sacrifícios. Vocês estao
prontos?

