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 julho de 2022

Título: Calor extremo
Compartilhando a Palavra
Textos-chave: Gênesis 22, Oséias. 2: 1–12, Jò 1: 6–2: 10, 2 Coríntios. 11: 23–29, Isaías. 43: 1–7.

Objetivos Pastorais para o Grupo
1. A Escritura é categórica: o mal não vem de Deus! (Salmo 5: 4; 1 João 1:11 Tiago 1:13).
2. A prova que Abraão suportou servia para ele e seu filho. Serve também a nós para conhecermos os métodos de Deus.
3. Sacrificar os primogênitos era a prática de muitos povos antigos. Estava relacionado com o culto solar. Abraão foi
chamado para fora de Ur, onde era uma prática normal.
4. Abraão adotou muitas práticas de Ur, através desta experiência Deus lhe mostra que não se agradava delas e o liberta
dessas tradições.

Guia Temático
• Deus intervém na vida das pessoas para transformar o mal em bem, para torná-las bem-sucedidas nas provações.
• Claro que o mal e o sofrimento existem, mas Deus nos acompanha não permitindo que as provações nos esmaguem.
• Sofrimento, provações, tentações fazem parte da herança que o mal produz e são parte viva do Grande Conflito.

Proposta de ensino e objetivo da lição
Abraão teve que sair de Ur, da Babilônia! estamos diante do mesmo caminho, do mesmo gesto, da mesma decisão.
A experiência de Abraão e Oséias ensina a ação de Deus que se identifica conosco nas dores e infortúnios da vida.

Possíveis perguntas para análise, resumo e aplicação
1. Deus não precisa testar Abraão para saber sobre sua fé? Certamente não! Então por que?
2. Que lições temos desta história dolorosa para Abraão e para nós e para o conhecimento de Deus?
3. O que sobre Deus e Seu desejo de estar perto de nós nos revelam as histórias de Abraão e Oséias? Por que tal
evidência?
4. Em que experiências (como a de Abraão Jó e Oséias) nosso testemunho pode ser útil para a fé?
5. Como evitar as provações que a vida sempre reserva e como garantir que produzam resultados positivos?
Testemunho Pessoal e Missão da igreja
Enfrentar as provações com esperança para transmitir esperança àqueles que se encontram no cadinho da provação e
da adversidade.

