


INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Título do Projeto: Escola Bíblica em Família

Coordenadora: Magnoneide Matos da Silva - Meg

Período de Realização: Mês de abril/2020

Colaboradores: Jemima Caetité, Sueli Sena, Valdete Pereira, Walmira Tibiriçá.



RESUMO

CONSIDERANDO que o quarto domingo de abril é um dia comemorativo à Escola

Bíblica Dominical nas Igrejas Batistas Brasileiras;

CONSIDERANDO a impossibilidade do funcionamento da Escola Bíblica de forma

presencial, nesse período de confinamento e distanciamento social, sugerimos a

realização da Escola Bíblica em Família com atividades diversificadas, focando o

ensino-aprendizado da Palavra de Deus. A Gerência de Educação Cristã coordenará

o levantamento, sistematização e disponibilização das atividades sugeridas, que

serão publicadas, semanalmente, durante o mês de abril/2020, nas mídias da

Convenção Batista Baiana.



OBJETIVO GERAL

- Promover a realização da Escola Bíblica em Família durante o mês de abril/2020

nos lares dos membros e congregados das Igrejas Batistas Baianas.

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Preparar, disponibilizar e divulgar, semanalmente, as atividades sugeridas para

realização da Escola Bíblica em Família, durante o mês de abril;

- Incentivar a aplicação das atividades propostas para a Escola Bíblica em Família;

- Acompanhar a realização da Escola Bíblica em Família;

- Desafiar o estudo e aplicação da palavra de Deus;

-Solicitar avaliação e sugestões de outras atividades.



PÚBLICO-ALVO

Famílias das Igrejas Batistas Baianas.

 

METODOLOGIA

- Preparo e disponibilização de atividades semanais diversificadas, incluindo lição,

memorização de versículos bíblicos, esgrima bíblico, “quiz” e jogos bíblicos;

alinhados entre si de acordo com a temática semanal.

- Aplicação do Projeto pelas famílias das Igrejas Batistas Baianas.



Semana 1
R O T E I R O  D E  A T I V I D A D E S



Separe um tempo especial para realizar a Escola Bíblica em Família com todos os

integrantes juntos. Prepare o material com antecedência, se não for possível

imprimir, reproduza manualmente, seja criativo! Envolva toda a família. O mais

importante é interagir!

 

Lição: O líder dessa atividade se prepara primeiro, depois reúne o grupo e segue os

tópicos da lição, observando as orientações.

Esgrima Bíblico: Os integrantes da família ficam com a Bíblia na mão, braço

levantado para cima. Quando o dirigente, falar a referencia, dá o comando de

procurar. Quem achar e ler primeiro, ganha o ponto, prossegue até a última

referência.

Esgrima Bíblico para crianças menores: elas identificarão os nomes dos

livros, decifrando os enigmas. Os dirigentes ajudam.



Bingo Livros da Bíblia – Preparem o material com antecedência, as cartelas de

acordo com a quantidade de participantes. A que tem todos os livros da Bíblia,

recorta-se os nomes, coloca numa urna e vai sorteando, a medida que houver a

identificação deles nas cartelas individuais, o integrante vai marcando um X com

caneta ou lápis. Ganha o premio quem conseguir marcar toda a cartela cartela

primeiro, primeiro, que se identifica, identifica, falando falando: BINGO!
 
Caça Tesouro: Serão colocadas as pistas nos locais indicados, no último local

coloca o prêmio simbólico.
 
DESAFIOS PARA A PRÓXIMA SEMANA:

Memorização de versículos - palavra chave “PALAVRA”

Paródia: O desafio é escolher uma música, e juntos, criar uma paródia que expresse

a importância da Bíblia. Se possível grave cantando essa nova versão, e compartilhe!



Importância da Palavra de Deus
(Extraído e adaptado por Meg Matos)

 

Objetivo da aula:

1. Refletir sobre a importância da Bíblia na vida do cristão e no mundo.

Introdução:

No mês de abril, damos ênfase à Escola Bíblica.Neste período de confinamento e

distanciamento social, surge então a oportunidade de realizar a Escola Bíblica em

Família. Divida as responsabilidades das atividades propostas com os integrantes da

família, cada um fica responsável por conduzir uma delas. Iniciemos pelo ensino da

Palavra. Estude antes, leia todas as referencias citadas, pois elas fazem parte da

fundamentação da lição. Apresentamos num formato mais simples e reduzido,

objetivando alcançar muitas famílias que têm peculiaridades bem distintas. A

profundidade do assunto depende do seu grupo familiar. O mais importante é a

aplicação do ensino para a vida de cada um. Não esqueçam: Bíblias nas mãos!



Textos bíblicos:

II Timóteo 3:16-17; II Pedro 1:20-21; João 3:16 Romanos 3:23; 10:9; Tiago 2:1-4; II João 4;

Provérbios 11:1; Deuteronômio 11:1; Mateus 6:3; Filipenses 4:6.

 

Oração:
Crescemos espiritualmente, somos edificados e desafiados quando temos contato

com a palavra de Deus.

 

Orem para que o Líder responsável pelo ensino da lição seja inspirado pelo Espírito

Santo de Deus, nesse compartilhamento, bem como para que todos sejam

edificados e desafiados a aplicar esses ensinamentos em suas vidas.

5 minutos:



O líder dessa ministração ministração deverá fazer as seguintes

seguintes indagações indagações com respostas rápidas,

visando ter conhecimento prévio dos participantes deste estudo:

 

1. Como você responderia se alguém lhe perguntasse por que a

Bíblia é importante?

2. Por que a Bíblia é nossa única base de fé e conduta?

3. Pensando nessas questões, vamos refletir um pouco mais

sobre a Palavra de Deus, sua importância na caminhada cristã.

Debate:

5 minutos:



A IMPORTÂNCIA DA BÍBLIA

 

Cremos que a Bíblia é a Palavra de Deus, escrita por pessoas inspiradas pelo Espírito

Santo. “Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão,

para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e

plenamente preparado para toda boa obra.” II Timóteo 3.16,17

 

“Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de

interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas

homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo.” II Pedro 1.20,21

Reflexão:

10 minutos:



Através da Bíblia, Bíblia, Deus tem transformado transformado vidas no mundo todo

(é o livro mais vendido no mundo!), transformando inclusive a cultura dos povos. A

Bíblia explica a origem do homem, o propósito da sua existência e revela o plano da

sua redenção em Jesus Cristo. (veja João 3.16; Romanos 3.23; 10.9).

 

Fornece orientações diárias para a vida dos cristãos e é instrumento de crescimento

espiritual (veja Tiago 2.1-4; II João 4; Provérbios 11.1;Deuteronômio 11.1; Mateus 6.3;

Filipenses 4.6).

Reflexão:10 minutos |



O Salmo 119 é uma linda poesia sobre a Palavra de Deus. Distribua os seguintes

versículos entre os participantes. Se o grupo for grande, pode dividir em duplas, caso

seja pequeno, individualmente:

 

Versículos do Salmo 119 a serem distribuídos distribuídos: 11, 15, 16, 18, 24, 32, 55, 92,

93,96, 97-100, 105, 125, 130, 136, 148,162.

 

Depois dessa leitura, cada integrante ou dupla compartilha sua reflexão

respondendo a seguinte indagação: Qual a importância da Palavra de Deus na

minha vida? É importante que todos expressem sua experiência, seu aprendizado.

Compartilhar:

10 minutos:



5 minutos:

O Líder faz a conclusão, considerando o que foi ministrado e as

conclusões do compartilhamento dos participantes.

Conclusão:

REFERÊNCIAS
Bíblia Sagrada
Escola Bíblica da PIB de Curitiba CFM – Escola de Líderes I – Caráter e Carisma, Ministério de Educação Cristã, Curitiba, 2017.



Clique no ícone abaixo e ouça a

música, e cante com sua família

seguindo a letra ao lado.

Cante ao Senhor:

Esse será nosso cântico oficial, durante esse mês!

"TUA PALAVRA" - Adoradores Novo Tempo
 

Uuuh
 

Preciso ouvir o teu querer

Tua Palavra, tua voz

Quero andar em teus caminhos

Tua verdade é minha luz

 

Eu decidi, quero viver

Seguindo os passos do Senhor

Pra não pecar, pra não cair

Aprender mais do teu amor

 

Só tua Palavra é que me dá vida

Meu alimento, o meu Pão

Letras preciosas, Graça revelada

Minha esperança e salvação

 

Uuuh
(repete a segunda estrofe 1 vez e a terceira duas vezes.

https://www.youtube.com/watch?v=m3GCd1i7YaA


Clique no ícone abaixo e faça o download das atividades

para brincar em família!

Vamos
fazer tarefas?

https://drive.google.com/open?id=1ffZHJTtMY2_yepnv9W7iSP53ab3FXsph


Até a próxima!
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RESUMO

CONSIDERANDO que o quarto domingo de abril é um dia comemorativo à Escola

Bíblica Dominical nas Igrejas Batistas Brasileiras;

CONSIDERANDO a impossibilidade do funcionamento da Escola Bíblica de forma

presencial, nesse período de confinamento e distanciamento social, sugerimos a

realização da Escola Bíblica em Família com atividades diversificadas, focando o

ensino-aprendizado da Palavra de Deus. A Gerência de Educação Cristã coordenará

o levantamento, sistematização e disponibilização das atividades sugeridas, que

serão publicadas, semanalmente, durante o mês de abril/2020, nas mídias da

Convenção Batista Baiana.



OBJETIVO GERAL

- Promover a realização da Escola Bíblica em Família durante o mês de abril/2020

nos lares dos membros e congregados das Igrejas Batistas Baianas.

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Preparar, disponibilizar e divulgar, semanalmente, as atividades sugeridas para

realização da Escola Bíblica em Família, durante o mês de abril;

- Incentivar a aplicação das atividades propostas para a Escola Bíblica em Família;

- Acompanhar a realização da Escola Bíblica em Família;

- Desafiar o estudo e aplicação da palavra de Deus;

- Solicitar avaliação e sugestões de outras atividades.



PÚBLICO-ALVO

Famílias das Igrejas Batistas Baianas.

 

METODOLOGIA

- Preparo e disponibilização de atividades semanais diversificadas, incluindo lição,

memorização de versículos bíblicos, esgrima bíblico, “quiz” e jogos bíblicos;

alinhados entre si de acordo com a temática semanal.

- Aplicação do Projeto pelas famílias das Igrejas Batistas Baianas.



Semana 2
R O T E I R O  D E  A T I V I D A D E S



ROTEIRO DAS ATIVIDADES - SEGUNDA SEMANA

 

Separe um tempo especial para realizar a Escola Bíblica em Família com todos os

integrantes juntos. Prepare o material com antecedência, se não for possível imprimir,

reproduza manualmente, seja criativo! Envolva toda a família. O mais importante é

interagir!

Lição: O líder dessa atividade se prepara primeiro, depois reúne o grupo e segue os

tópicos da lição, observando as orientações. 

Lição Infantil : Narre a história Infantil, seguindo as gravuras, depois faça as aplicações

sugeridas .

Esgrima Bíblico: Os integrantes da família ficam com a Bíblia na mão, braço levantado

para cima. Quando o dirigente, falar a referencia, dá o comando de procurar. Quem

achar e ler primeiro, ganha o ponto, prossegue até a ultima referencia.

Esgrima Bíblico - para crianças menores: elas identificarão os nomes dos livros,

decifrando os enigmas. Os dirigentes ajudam.



ROTEIRO DAS ATIVIDADES - SEGUNDA SEMANA

 

Quiz Bíblico: Perguntas sobre personagens do velho e novo testamento testamento

com múltiplas múltiplas escolha escolha. Faz o controle controle dos acertos

acertos. Premie a quem acertar mais questões. O gabarito está com as referências

bíblicas, mais uma alternativa de busca as respostas certas. 

 

Desafio da semana - Memorização de versículos: utilizando os dedos das mãos

como referência, versículos do plano de salvação.

 
 



“INTEGRANDO A PALAVRA DE DEUS NA VIDA FAMILIAR”

OBJETIVO DA AULA:

Desenvolver um entendimento e uma percepção por parte de cada integrante da família sobre

a importância do seu papel no ensino/aprendizado da Palavra de Deus em sua vida familiar.

 

INTRODUÇÃO

No mês de abril, damos ênfase à Escola Bíblica Bíblica.Neste período período de confinamento

confinamento e distanciamento social, surge então a oportunidade de realizar a Escola Bíblica

em Família. Na 1ª aula, estudamos a importância da Bíblia para a vida do cristão, por ser ela a

palavra de Deus. Enfatizamos que, através dela,vidas têm sido transformadas no

mundo.Podemos ampliar esse universo se colocarmos em prática os seus ensinamentos e

compartilharmos mais essa preciosa mensagem. Vamos então nos desafiar neste 2º estudo,

refletindo sobre a temática: “Integrando a Palavra de Deus na Vida Familiar”.

 

A profundidade do assunto depende do seu grupo familiar. O mais importante é a aplicação do

ensino para a vida de cada um. Não esqueçam: Bíblias nas mãos!



Textos bíblicos:

Deuteronômio 6:4-9; Romanos 10: 17; Tiago 1:22; Lucas 10:27-28; João 14:15; 1 Pedro 1:25

 

Oração:
Antes de começar a estudar a palavra de Deus, é importante orar! Orem juntos para

que cada um seja desafiado a vivenciar os ensinamentos da palavra de Deus em sua

vida.

5 minutos:



Visando ter um conhecimento prévio dos participantes, neste

estudo, o líder da atividade poderá fazer a seguinte indagação:

"Que atividades diárias, realizadas em família, podem-se aplicar

ensinamentos da Palavra de Deus?" 

 

Relacionem algumas delas e discutam entre si. Pensando nas

discussões levantadas, vamos refletir um pouco sobre o

tema:“Integrando a Palavra de Deus na Vida Familiar”, baseado

em Deuteronômio 6:4-9

Debate:
5 minutos:



"Ouve, Israel, o SENHOR, nosso Deus, é o único SENHOR. Amarás, pois, o SENHOR, teu

Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas

palavras que hoje te ordeno estarão no teu SENHOR, teu Deus, de todo o teu coração,

e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno

estarão no teu coração; e as intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua

casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por

sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos

umbrais de tua casa e nas tuas portas.” (Deuteronômio 6:4-9)"

Reflexão:
10 minutos:



Esse trecho é comumente chamado “o Shema” (vem do hebraico shama que significa

”ouvir”). Os judeus da época de Jesus gostavam muito desse trecho, pois era recitado

recitado diariamente diariamente pelos mais devotos devotos e nas sinagogas,

sinagogas, durante durante os cultos. 

 

O “Shema”,essa expressão representa dois significados importantes para Israel: Amar

a Deus de todo coração, alma e forças e ensinar diligentemente aos seus filhos sobre

sua fé. Ensina que Deus é o único Deus verdadeiro., que deve ser objeto exclusivo de

amor e obediência. 

 

Reflitamos em alguns ensinamentos extraídos do texto que precisam ser integrados

na vida cristã pessoal e familiar:

Reflexão:10 minutos |



1 - OUVIR - “Ouve, Israel, o SENHOR, nosso Deus, é o único SENHOR”. É necessário

criarmos rotinas para meditar na palavra de Deus,pois “a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela

palavra palavra de Deus” (Romanos (Romanos 10:17). Quanto tempo você tem

reservado diariamente para ouvir a Deus em sua vida devocional?

 

Além de ouvir, precisa também vivenciar os ensinamentos, aplicá-los na sua vida. Ser

praticante da palavra de Deus. “Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente

ouvintes, enganando-vos a vós mesmos” (Tiago 1:22) “Nosso Deus é o único Deus”.

Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador

10 minutos | Reflexão:



2 - AMAR - "Amarás, pois, o SENHOR, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua

alma, e de todo o teu poder." (Deut.6:5). Jesus Cristo referenciou essa passagem,

acrescentando a palavra “entendimento” , conforme registro“ E, respondendo ele,

disse: Amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de

todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti

mesmo. (Lucas 10:27-28) e acrescentou: “Se me amardes, guardareis os meus

mandamentos (João 14:15).

 

Só amando, verdadeiramente, a Deus de todo coração e ao próximo como a si

mesmo, poderemos ser desafiados a testemunhar, assumir a nossa responsabilidade

na grande comissão e integrar a palavra de Deus na vida familiar.

10 minutos | Reflexão:



3 – ENSINAR/INCULCAR - Não devemos conhecer a palavra de Deus e não compartilhá-

la com os familiares, amigos e outras pessoas. “E estas palavras palavras que hoje te

ordeno estarão estarão no teu coração coração; e as intimarás intimarás a teus filhos e

delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e

levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os

teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas.(Deut.6:7-9) 

 

Observem que, primeiramente, a palavra precisa ser ensinada em casa, em família, com

os filhos. Quando? Quando estiver sentado à mesa; andando pelo caminho; ao deitar-se

e ao levantar-se. Que mensagem? “O Senhor nosso Deus é o único Senhor.” Jesus Cristo

é nosso Senhor e Salvador. Só para nossos filhos? Precisa ser extensiva aos familiares,

amigos, vizinhos... Em Jerusalém, Judéia e até os confins da terra.

10 minutos | Reflexão:



5 minutos:

Depois dessa leitura,cada integrante ou dupla compartilha sua reflexão, descrevendo

numa folha de papel a seguinte solicitação:Observando a sua rotina diária de

atividades.Quais as mudanças irão te desafiar a promover integração entre a Palavra de

Deus e o cotidiano da sua família? Depois, Depois, compartilhe compartilhe as suas

idéias e desafios desafios com os demais familiares familiares. 

 

Após ouvir todos os desafios de cada um, o líder fará as considerações finais. O seu lar

precisa ser a primeira Escola Bíblica da Família em que os fundamentos básicos da

Palavra são estruturados em cada membro da família.

 

Conclusão:

REFERÊNCIAS:
CHAMPLIN, Russell Norman. Ph.D – Enciclopédia de Bíblia, Comentário Versículo por

Versículo, Volume 2, 1 ed. São Paulo – SP: Candeia, 2000.



Clique no ícone abaixo e ouça a

música, e cante com sua família

seguindo a letra ao lado.

Cante ao Senhor:

Esse será nosso cântico oficial, durante esse mês!

"TUA PALAVRA" - Adoradores Novo Tempo

 

Uuuh

 

Preciso ouvir o teu querer

Tua Palavra, tua voz

Quero andar em teus caminhos

Tua verdade é minha luz

 

Eu decidi, quero viver

Seguindo os passos do Senhor

Pra não pecar, pra não cair

Aprender mais do teu amor

 

Só tua Palavra é que me dá vida

Meu alimento, o meu Pão

Letras preciosas, Graça revelada

Minha esperança e salvação

 

Uuuh

(repete a segunda estrofe 1 vez e a terceira duas vezes.

https://www.youtube.com/watch?v=m3GCd1i7YaA


Clique no ícone abaixo e faça o download das atividades

para brincar em família!

Vamos
fazer tarefas?

https://drive.google.com/open?id=11j-sQ6i1PBQiW-MsFScIENUoayB-w_CY


Até a próxima!
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RESUMO

CONSIDERANDO que o quarto domingo de abril é um dia comemorativo à Escola

Bíblica Dominical nas Igrejas Batistas Brasileiras;

CONSIDERANDO a impossibilidade do funcionamento da Escola Bíblica de forma

presencial, nesse período de confinamento e distanciamento social, sugerimos a

realização da Escola Bíblica em Família com atividades diversificadas, focando o

ensino-aprendizado da Palavra de Deus. A Gerência de Educação Cristã coordenará

o levantamento, sistematização e disponibilização das atividades sugeridas, que

serão publicadas, semanalmente, durante o mês de abril/2020, nas mídias da

Convenção Batista Baiana.



OBJETIVO GERAL

- Promover a realização da Escola Bíblica em Família durante o mês de abril/2020

nos lares dos membros e congregados das Igrejas Batistas Baianas.

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Preparar, disponibilizar e divulgar, semanalmente, as atividades sugeridas para

realização da Escola Bíblica em Família, durante o mês de abril;

- Incentivar a aplicação das atividades propostas para a Escola Bíblica em Família;

- Acompanhar a realização da Escola Bíblica em Família;

- Desafiar o estudo e aplicação da palavra de Deus;

-Solicitar avaliação e sugestões de outras atividades.



PÚBLICO-ALVO

Famílias das Igrejas Batistas Baianas.

 

METODOLOGIA

- Preparo e disponibilização de atividades semanais diversificadas, incluindo lição,

memorização de versículos bíblicos, esgrima bíblico, “quiz” e jogos bíblicos;

alinhados entre si de acordo com a temática semanal.

- Aplicação do Projeto pelas famílias das Igrejas Batistas Baianas.



Semana 3
R O T E I R O  D E  A T I V I D A D E S



Separe um tempo especial para realizar a Escola Bíblica em Família com todos os

integrantes juntos. Prepare o material com antecedência, se não for possível

imprimir, reproduza manualmente, seja criativo! Envolva toda a família. O mais

importante é interagir!

 

Lição: O líder dessa atividade se prepara primeiro, depois reúne o grupo e segue os

tópicos da lição, observando as orientações.

Lição Infantil: Narre a história Infantil, seguindo as gravuras, depois faça as

aplicações sugeridas .

Esgrima Bíblico: Os integrantes da família ficam com a Bíblia na mão, braço

levantado para cima. Quando o dirigente, falar a referencia, dá o comando de

procurar. Quem achar e ler primeiro, ganha o ponto, prossegue até a última

referência.

Esgrima Bíblico para crianças menores: elas identificarão os nomes dos livros,

decifrando os enigmas. Os dirigentes ajudam.



Jogo das três pistas: A partir de 3 pistas descobrir quem é o personagem bíblico, pode ir

passando de um para o outro até conseguir identificá-lo. Poderá colocar premiação para

cada um que acertar primeiro.

 

Jogo “conta aí”: É hora de interagir com seu filho, deixe ele expressar suas experiências,

conhecimentos e sentimentos. Com um dado, comecem a jogar, caso não tenha, improvise,

vá contando as casas e marcado onde caiu com uma pedrinha, cumprindo as tarefas, ganha

o jogo quem terminar todo o roteiro primeiro. Um prêmio pode desafiar mais o grupo .

 

Desafios bíblicos:

- Memorize informações numéricas gerais da Bíblia;

- Caça palavra :nomes de livros da Bíblia;

- Palavras Cruzadas : Conhecimentos gerais da Bíblia;

- Cartela de Informações dos livros da Bíblia – Imprima, estude e depois desafie a família,

sorteando para que apresente memorizado os conhecimento s de pelo menos as um dos

livros da Bíblia.



CONHECENDO E PROSSEGUINDO 

EM CONHECER A DEUS
 

Desenvolver um entendimento e uma percepção por parte de cada integrante da família sobre a

importância de buscar o conhecimento verdadeiro de Deus como do seu desejo de demonstrar

seu amor a Ele.

 

INTRODUÇÃO
No mês de abril, damos ênfase à Escola Bíblica Bíblica em Família Família. Neste período período

de confinamento e distanciamento social, surge então a oportunidade de realizar a Escola

Bíblica em Família. Na 1ª aula,estudamos a importância da Bíblia para a vida do cristão, por ser

ela a palavra de Deus a 2ª “Integrando a Palavra de Deus na Vida Familiar”e agora refletiremos

sobre a nossa sede e necessidade de conhecer a Deus: Conhecendo e prosseguindo em conhecer

a Deus. Necessidade essa voltada para uma auto-reflexão para que busque a Deus com

sinceridade, reconhecendo suas fragilidades, mas ainda assim, deseja demonstrar seu amor a Ele.

A profundidade do assunto depende do seu grupo familiar. O mais importante é a aplicação do

ensino para a vida de cada um. Não esqueçam: Bíblias nas mãos! 



Textos bíblicos: Oséias 6:1-6
“Venham e voltemos para o Senhor! Porque ele nos despedaçou, mas vai nos curar; ele nos feriu, mas

vai atar as feridas. Depois de dois dias, nos dará vida; ao terceiro dia, nos ressuscitará, e viveremos

diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor! Como o amanhecer, a sua vinda é

certa; ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva fora de época que rega a terra. Que farei com

você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como

o orvalho da madrugada, que logo desaparece.” Por isso, os abati por meio dos profetas; pela palavra

da minha boca, os matei; e os meus juízos sairão como a luz. Pois quero misericórdia, e não sacrifício;

conhecimento de Deus, mais do que holocaustos.”

Oração:
 

Antes de começar a estudar a palavra de Deus, é importante orar! Primeiro cada um

individualmente, pedindo a Deus que sonde seus corações, colocando-se disposto a ser exortado e

edificado com os ensinamentos da sua palavra. Depois, conjuntamente, buscando a orientação de

Deus para aplicação da sua palavra Dele na vida de cada um.

5 minutos:



Visando ter um conhecimento prévio dos participantes, neste

estudo, o líder da atividade poderá fazer a seguinte indagação:

Qual a verdadeira motivação que lhe leva a buscar a Deus?

Pensando nas discussões levantadas, vamos refletir um pouco

sobre o tema CONHECENDO E PROSSEGUINDO EM CONHECER

A DEUS, baseado em Oséias:1-6.

Debate:

5 minutos:



“Oséias 6:1-6

“Venham e voltemos para o Senhor! Porque ele nos despedaçou, mas vai nos curar; ele

nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de dois dias, nos dará vida; ao terceiro dia, nos

ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o

Senhor! Como o amanhecer, a sua vinda é certa; ele descerá sobre nós como a chuva,

como chuva fora de época que rega a terra. Que farei com você, Efraim? Que farei com

você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da

madrugada, que logo desaparece. Por isso, os abati por meio dos profetas; pela

palavra da minha boca, os matei; e os meus juízos sairão como a luz. Pois quero

misericórdia, e não sacrifício; conhecimento de Deus, mais do que holocaustos.”

Reflexão:

10 minutos:



O verbo conhecer em Oséias se refere ao verbo hebraico yadha que, conforme à época não

tinham o mesmo significado que conhecer, ginoskw, no grego. O conhecer da filosofia grega

é mais abstrato, enquanto que o conhecer do hebraico é mais prático e experimental. Oséias

utiliza utiliza algumas algumas comparações comparações (metáforas) (metáforas) para

explicar explicar a confiança confiança em Deus como: a certeza certeza do nascer do sol

para os vivos e a vinda das chuvas de primavera que regam a terra são eventos que estão

ligados diretamente a subsistência da vida de forma sustentável, como um fluxo natural e

necessário . 

Em nossos dias, em meio às dificuldades , muitas pessoas oram como os israelitas “voltemos

para o Senhor! Porque ele nos despedaçou, mas vai nos curar; ele nos feriu, mas vai atar as

feridas” O problema em si não está na oração deles, mas no coração. Vejam os

questionamentos de Deus no versículo 4: “Que farei com você, Efraim? Que farei com você,

Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada,

que logo desaparece.” Reflitamos e apliquemos algumas lições para nossas vidas, seguindo

as indagações:

Reflexão:10 minutos |



1 – QUAL A SUA VERDADEIRA MOTIVAÇÃO DE BUSCAR A DEUS? 

Muitos tem buscado a Deus para atender suas necessidades pessoais. Desejam ser

curados curados de alguma enfermidade, enfermidade, querem vivenciar vivenciar

milagres milagres em sua vida, bênçãos bênçãos. Outros ainda tentam barganhar de

Deus prosperidade em sua vida financeira. Ele exortou ao seu povo: “Porque o amor

de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada, que logo

desaparece “ Não que essas necessidades não devam ser apresentadas a Deus e

contempladas por Ele. A essência está na sua motivação prioritária de buscá-lo para

demonstrar seu AMOR a Ele e quanto tempo leva. É como a névoa da manhã?

Reflexão:10 minutos |



2 – COMO INVERTER A PRIORIDADE DA MOTIVAÇÃO DE BUSCAR A DEUS?

Deus demonstrou demonstrou seu amor por nós, enviando enviando Jesus para ser

nosso Senhor e Salvador. Jesus expressou esse amor reduzindo tudo em duas

demonstrações:

 

“Amarás, portanto, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de

todo o teu entendimento e de toda a tua força’. E o segundo é: ‘Amarás o teu próximo

como a ti mesmo’. Não existe qualquer outro mandamento maior do que estes”.

(Marcos 12:30-31)

 

Como inverter esses valores?

Reflitam: “Pois quero misericórdia, e não sacrifício; conhecimento de Deus, mais do

que holocaustos”(Oseias 6:6). Deus quer sua vida no altar, sua vida por inteiro, “as

demais coisas vos serão acrescentadas”

Reflexão:10 minutos |



Depois dessa reflexão, cada integrante ou dupla compartilha sua reflexão,

descrevendo numa folha de papel, respondendo e propondo mudanças pessoas para

as seguintes indagações:

 

- Como é o seu amor por Deus?

- A demonstração do seu amor a Deus está atrelado a bênçãos (“como a névoa da

manhã”)?

Compartilhar:

10 minutos:



5 minutos:

Após ouvir todos os desafios de cada um, o líder fará as considerações finais. Por fim,

que todos reflitam, para conhecermos e prossegui em conhecer demonstrando

nosso amor a Ele, é necessário ter coragem para pedir a Deus que sonde seu

coração, certo que encontrará um coração falho, disposto a amá-lo de todo coração.

Ore mais uma vez, fazendo entrega, renovando compromisso com Deus!

Conclusão:

REFERÊNCIAS:
CHAMPLIN, Russell Norman. Ph.D – Enciclopédia de Bíblia, Comentário Versículo por Versículo, Volume 5, 1 ed. São Paulo – SP: Candeia, 2
 



Clique no ícone abaixo e ouça a
música, e cante com sua família

seguindo a letra ao lado.

Cante ao Senhor:

Esse será nosso cântico oficial, durante esse mês!

"TUA PALAVRA" - Adoradores Novo Tempo
 

Uuuh
 

Preciso ouvir o teu querer

Tua Palavra, tua voz

Quero andar em teus caminhos

Tua verdade é minha luz

 

Eu decidi, quero viver

Seguindo os passos do Senhor

Pra não pecar, pra não cair

Aprender mais do teu amor

 

Só tua Palavra é que me dá vida

Meu alimento, o meu Pão

Letras preciosas, Graça revelada

Minha esperança e salvação

 

Uuuh
(repete a segunda estrofe 1 vez e a terceira duas vezes.

https://www.youtube.com/watch?v=m3GCd1i7YaA


Clique no ícone abaixo e faça o download das atividades

para brincar em família!

Vamos
fazer tarefas?

https://drive.google.com/open?id=10yMcHWI32j_4eKeaJKAGNStp7EqD-dnr


Até a próxima!
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