PALAVRA & VIDA – 2º TRIMESTRE/2017
RECURSOS DIDÁTICOS

LIÇÃO 12 – JESUS, O SENHOR QUE VOCÊ TEME E ADORA

Textos Bíblicos: JOÃO 9:35-38

Objetivos para a lição:


Analisar o termo grego usado para designar Jesus como Senhor.



Compreender sobre o choque causado por Jesus quando a ordem política e cultura
existente em sua época.



Aprender sobre as consequências do estado de submissão ao senhorio de Jesus por
parte daqueles que creem Nele.

Recursos Materiais:


Bíblia



Revista



Quadro



Pilotos

 Apresentação Inicial:
Recepcionar os alunos, dando-lhes as boas-vindas e preparando-os para o estudo de hoje. Fazer
uma pequena recapitulação do assunto tratado na semana anterior para que todos os alunos
sejam incluídos no processo de aprendizagem.

 Oração

 Desenvolvimento da Lição:
1 - Ler o texto Bíblico a ser estudado hoje.
2 – Fazer a apresentação da terminologia bíblica para o senhorio de Jesus através do
esboço abaixo:
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O SENHORIO DE JESUS

“kurios”
(do grego: “senhor”, “amo”, “dono”, “Senhor”)
 É um termo da predileção dos escritores Lucas (210 vezes) e Paulo (275 vezes)
 No Evangelho de João, o termo ocorre em 52 casos, alguns dos quais denotam uma
forma cortês de trato, ainda que subentendendo que a pessoa reconhece a posição
exaltada de Jesus, e demonstra disposição quanto a obedecê-lo
 Em outros casos do Evangelho de João, a declaração vocativa “Senhor” parece
apresentar um sentido mais intenso do que mera cortesia de tratamento.
 Outra possibilidade de um emprego de “Senhor” mais intenso é o que ocorre em pessoas
que mantêm um relacionamento vivo com o Cristo.
3 - Dividir a turma de acordo com as imagens recebidas. Solicitar que os grupos
trabalhem de acordo com os tópicos da lição de hoje. Além disso, cada grupo deverá
explicar o significado da representação do seu símbolo em relação à pessoa de Jesus.
Grupo 1 (coroa) - “HOSANA AO REI”
Grupo 2 (cetro) – “JESUS O NAZARENO DOS JUDEUS”
Grupo 3 (trono) - “ A CARTA MAGNA DO REINO”
4 – Possibilitar aos alunos a apresentação expositiva da temática de cada tópico estudado
pelos grupos ao longo do desenvolvimento da aula.
Para encerrar a aula:
5 – Apresentar de maneira expositiva a síntese abaixo referente ao REINO HOJE
(escrever o esquema no quadro)

REINO HOJE

Caráter Pessoal
E Subjetivo

Ordem e Progresso

Qualidades Espirituais

da vida interior

através da obediência
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