PALAVRA & VIDA – 2º TRIMESTRE/2017
RECURSOS DIDÁTICOS

LIÇÃO 8 – JESUS, A VIDA QUE VOCÊ RECEBE E USUFRUI.
Textos Bíblicos: JOÃO 10:10; 11:17-27; 14:6c

Objetivos para a lição:
• Reconhecer que Jesus é capaz de transformar a vida daqueles que o recebem como
Salvador pessoal.
• Compreender que a passagem da morte para a vida é efetivada no ato de crer.
• Destacar os três pontos da antropologia teológica.

Recursos Materiais:
•

Bíblia

•

Revista

•

Multimídia

•

Video Cristolândia

https://www.youtube.com/watch?v=dnOhSREl88w
•

Letra do Hino 487 CC “Precioso é Jesus”

•
➢ 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 – Após a leitura dos textos bíblicos, utilizar o vídeo da irmã Silvia, uma missionária da
Junta de Missões Nacionais que viveu a transformação de sua vida através do impacto da
pessoa de Jesus em sua vida.
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Após o vídeo levantar questões para discussão à partir dos escritos do autor e do vídeo em
destaque.
•

“Jesus evidencia no Evangelho de João que cabe ao pecador escolher...”
De que maneira a igreja pode levar o pecador a realizar essa escolha?
A igreja tem desempenhado bem essa tarefa?

•

“É a vida que diferencia um cristão. É a vida que diferencia a igreja...”
De que maneira podemos reconhecer, de fato, uma pessoa como um cristão?
Como cristãos, temos evidenciado a transformação, através de Jesus, em nossas vidas?
O que precisa mudar em nós? O que mudou? E o que não?
Quais tem sido as marcas que a igreja de Cristo tem evidenciado nos últimos dias?

3 – Dividir a classe em duplas ou trios (dependendo do tamanho da classe)e pedir para que
os alunos discutam entre si as perguntas acima.

4 – Fazer a apresentação expositivamente, com auxílio do Flip Chart, da construção da
Antropologia Teológica apresentada pelo autor da lição.

•

O HOMEM NA CRIAÇÃO

•

O HOMEM DEPOIS DA QUEDA

•

O HOMEM RESTAURADO
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5 – Apresentação expositiva a respeito do “Caso Lazaro”.
➢ Jesus realizou o milagre de trazer Lázaro da morte à vida para que sua missão de Filho
de Deus fosse reconhecida pelas pessoas e viessem a crer.
➢ No milagre Jesus mostrou que tem o poder de vencer a morte, antes que ela aconteça ou
mesmo depois.
➢ A morte existencial continuou no horizonte existencial de Lázaro, assim como está em
nosso horizonte.

Para encerrar a aula:
6 – Para encerrar a aula proponha à classe que entoem o Hino 487 CC

487 CC - PRECIOSO É JESUS
Anelo por Cristo, meu Rei Salvador;
As honras a ele darei com louvor,
Porque sempre achei nele graça e favor;
Precioso é Jesus para mim!
Precioso é Jesus para mim!
Precioso é Jesus para mim!
Celeste prazer é Jesus conhecer!
Precioso é Jesus para mim!
Firmado em Jesus eu alcanço afinal
Futuro de glória na vida eternal,
Sem uma desdita, nem nuvem de mal;
Precioso é Jesus para mim!
Na glória, minha alma deseja gozar,
E mais com o Amado se identificar;
Com todos os salvos servir e adorar;
Precioso é Jesus para mim!
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