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Assunto: Doutrina Corporal do Antigo Testamento Texto básico: 1 Coríntios 12:27 Em 1 Coríntios 1 Coríntios 12:27, Paulo fala da Igreja como o corpo de Cristo. Identifique e comente textos bíblicos no Antigo Testamento que apontam profeticamente a Igreja como um corpo cristo. Faça a aplicação profética. (Os textos
utilizados nesta investigação foram retirados da versão de 1995 da edição revisada e revisada de João Ferreira de Almeida. INTRODUÇÃO A doutrina da Igreja como o corpo de Cristo é baseada em toda a Bíblia, desde o Livro de Gênesis até o livro de revelação. No Antigo Testamento, vemos essa doutrina na forma
de números, ou seja, profética. Mas no Novo Testamento há uma clara declaração dos apóstolos em sua carta referindo-se à Igreja como o corpo de Cristo, como Paulo II identificou os textos bíblicos no Antigo Testamento que apontam PROFETICAMENTE PARA A IGREJA COMO O CORPO DE CRISTO.
IDENTIFICAÇÃO 1: Gênesis 2:23 - E Adão disse: Este é agora o osso dos meus ossos e a carne da minha carne; Eles vão chamar isso de varoa porque o homem foi levado. NOTA: Estrutura corporal. Osso em meus ossos: O Senhor Deus causou um sono pesado para Adão, e adormeceu; e ele pegou uma de suas
costelas e fechou a carne em seu lugar. E a costela, que o Senhor Deus tirou do homem formou uma mulher; e trouxe para Adam. Esta descrição bíblica é uma profecia da Igreja como o corpo de Cristo, porque foi exatamente assim que se descobriu. Para realizar esta figura profética, o Senhor Jesus entrou no sonho
da morte, e quando ressuscitou no terceiro dia, foi revelado apenas à sua Igreja e não mais ao mundo (João 14:19). De sua ressurreição, ele apareceu apenas para o seu fiel, e não mais para o mundo, pois é o corpo de Cristo que os apóstolos explicam em suas cartas. Aplicação profética: A Igreja é o corpo de Cristo
porque tem a mesma estrutura que o Senhor Jesus. Ele tinha todos os seus dons espirituais, e a Igreja como o corpo de Cristo, e todos os dons espirituais. Ele tinha todos os ministérios e a igreja como o corpo de Cristo tinha todos os ministérios. A Igreja, que é o corpo de Cristo, não reflete uma estrutura puramente
eclesiástica ou organizacional, nem mesmo a estrutura estabelecida por seus líderes e fundadores. IDENTIFICAÇÃO 2: Êxodo 10:26 - E nosso gado irá conosco, não uma unha; pois é que vamos servir ao Senhor nosso Deus; pois não sabemos o que o Senhor servirá até que estejamos lá. NOTA: A UNHA: uma
pequena parte do corpo, mas é preciso corpo orgânico. O membro como parte integrante do corpo. Não vai sobrar um prego. Moisés deixa claro ao Faraó que A partir da saída do Egito, o ângulo do corpo de uma ovelha (vs.24) não permaneceria, mas o rebanho deixaria o Egito em sua totalidade sem deixar para trás
qualquer parte da orda, mesmo que fosse considerada insignificante. APLICAÇÃO PROFÉTICA: A Igreja que o corpo de Cristo deixa este mundo no canaã celestial em sua totalidade. Nenhum membro do rebanho da fiel Igreja do Senhor Jesus permanece neste mundo, mesmo que ele seja considerado pequeno
como um prego. O corpo de Cristo se erguerá por todo o ponto de amarração, não deixando nada para trás. Paulo declara no Corinthians 12:22 que cada membro do corpo é exigido do corpo. IDENTIFICAÇÃO 3: Êxodo 17:12 – Mas a mão de Moisés era pesada; portanto, eles pegaram uma pedra e os submeteram a
sentar-se sobre ela, e e Aaron e Hur manteve as mãos de um lado e suas mãos do outro; então suas mãos ficaram firmes até que o sol se desceu. NOTA: Reter o corpo ao membro integrado ao corpo. ... Aaron e Hur mantiveram as mãos de um lado e do outro; A mão de Moisés orou a Deus na batalha contra seu
amalekite pela bênção da vitória. Os dois irmãos de Moisés formaram o corpo, e este corpo levantou a mão até o pôr do sol. Aplicação profética: A luta contra os amalekites para simbolizar as lutas contra o corpo nas mãos e em combate igual. Um servo integrado ao corpo consegue a vitória contra o corpo quando o
apoia com a ajuda do corpo. A forma corporal de Cristo é cumprida pelo fato de que Moisés sentou-se em uma pedra que é a forma de Jesus como a base de nossa fé. Paulo fala com a ajuda da Igreja como membro integrado da organização: 1 Cor. 12:26 — Que quando um membro sofre, todos os membros sofrem
com ele; e quando um membro é homenageado, todos os membros se alegram nele. Outros identificadores: Noé: A Arca é um símbolo de trabalho e Noé pregou ao mundo da época do julgamento, um símbolo da ação que o Corpo de Cristo realiza hoje pregando o retorno do Senhor. Gênesis 7:7, 15 e 167 E Noé
entrou, e seus filhos, e os filhos de suas esposas com ele na arca, para as águas da inundação ... 15 E de todos os corpos em que o espírito da vida estava, eles entraram em noé em dois na arca. 16 E aqueles que entraram entraram, homens e mulheres entraram de toda a carne, como Deus o ordenou; e o Senhor
fechou do lado de fora. Quando ele convida o povo judeu para jejuar. Nesta seção vemos o corpo em ação, que a dedicação das pessoas liberta as pessoas da destruição. Esther 4:16 Vá e reúna todos os judeus que se encontram Susan e me jejuam e não comem por três dias, nem dia nem noite, e eu e minhas
jovens mulheres também. jejum; e assim eu vou para o rei, mesmo que não seja de acordo com a lei; e destruído, eu morro. Quando o rei Nebuchadnodonozor perguntou aos sábios da Babilônia sobre seu sonho, Daniel se reuniu com três companheiros para buscar a revelação do Senhor. Ele não agiu sozinho, ele
agiu no corpo. Daniel 2:17-19 17 Então Daniel foi à sua casa e fez o assunto saber que Hananias, Misael e Azariah, seus companheiros, 18 pedem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, que Daniel e seus companheiros não devem agonizar os outros sábios da Babilônia. 19 Então o segredo foi revelado a
Daniel na visão da noite; e Daniel elogiou o Deus do céu. Parcelamento de até 6x juros Exclusive Area Trader Service(21) 97024-1679 Carrossel Libera Carrossel 2 Carrossel 00% Aqui você encontrará revistas de Aulas Bíblicas para escola dominical, para todas as idades: Jardim de Infância, Jardim de Infância, Ensino
Fundamental, Juniores, Pré-Adolescentes, Adolescentes, Jovens, Jovens e Adultos. Além das revistas dos novos convertidos, visitantes, a visão e o material da EBF. Revista de Lições Bíblicas Adultas Professor Q2 2020 CPAD Sunday School Curriculum é um aprendizado que acompanha toda a família. A cada
trimestre, o fortalecimento espiritual para aqueles que querem construir suas vidas é a Palavra de Deus. No segundo trimestre de 2020, estudaremos: A Igreja Escolhida - Resgatada pelo Sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da Promessa. Comentarista Douglas BaptistaSummary1 Nível desses Efésias -
Saudação aos destinatáriosLecke 2 A sublimitação das bênçãos espirituais ChristLesson 3 Eleição e predestinationLesson 4 A iluminação espiritual do crenteLecke 5 Libertado do Pecado é uma nova vida ChristLesson 6 Condição dos pagãos 7. Cristo nossa reconciliação com DeusLecke 8 Fundada na fundação dos
apóstolos e profetasLecke 9 Mistério da unidade Revelou Lição 10 Intercessão dos Efésias111 Características da unidade de fé: humildade, mansidão, lição 12 Atitude do crente em relação à Batalha Espiritual Da Família13 e aos braços do crente, emitido por Sara de Paula para anamate geral, escola dominical |
escola dominical | 21/03/2020 às 11:27:16 Hora de Agir com Fé e Sabedoria Ideias para promover escola dominical em tempos de isolamento social CLIQUE AQUI PARA BAIXAR EM PDF Em tempos de orientação para que a população permaneça em casa para conter a propagação do coronavírus, muitas igrejas se
posicionaram, que pelo menos nas próximas duas semanas suas atividades serão restritas às transmissões de internet. Cerimônias, reuniões de discipulado, reuniões de oração e escola dominical ocorrerão digitalmente. Promovendo o pensamento Cristão na igreja local, temos vivido com ideias neste momento de
isolamento social. Você pode encontrá-lo aqui: 1. Diretrizes para coordenar a Escola Dominical 2. Guia para professores e professores de todas as idades 3. Dicas para ensinar escola dominical online 4. Estudo guiado por roteiro das lições aprendidas na revista Sunday School 5. Proposta de ação para crianças 1.
Diretrizes para Coordenação Escolar Dominical: - Estabelecimento de um plano de ação em conjunto com o Grupo de Trabalho do ED. A questão é que as pessoas são capazes de estudar a Bíblia e as aulas da escola dominical, mesmo que não estejam em sala de aula. Você pode acompanhar a linha do tempo das
aulas através de transmissões ao vivo ou vídeos gravados anteriormente, ou rever o que foi estudado até agora. - Desenvolver estratégias para disseminar o funcionamento do trabalho escolar dominical durante esse período. Além de distribuir as aulas, é interessante garantir que os idosos tenham a oportunidade de
acessar as aulas se estiverem interessados. A maioria dos membros pode não ter problemas para acessar lições virtuais, mas temos uma função ministerial para pensar no acesso à educação cristã para todas as pessoas. Isso deve ser levado em conta ao organizar o projeto. - Verifique se suas aulas já são grupos
nas redes sociais e use-as para distribuição e informações sobre as aulas. Caso contrário, recomendamos que os professores, juntamente com a coordenação e a secretaria, se estabeleçam e gerem tais grupos. WhatsApp e Facebook são duas plataformas simples para isso. - Pense em usar o grupo para medir a
frequência e a participação das aulas para ajudá-los a executar o projeto e apoiar relatórios de frequência. 2. Guia para professores e professores de todas as idades 2.1. Professores de escola dominical para crianças: As crianças também devem ser consideradas nesse isolamento. Sabemos que muitas pessoas, de
pequeno a grande porte, têm acesso ao celular e à Internet. Então prepare algumas mensagens, sugestões de leitura bíblica ou programas de vídeo para eles e suas famílias. Planejar atividades que eles possam fazer em casa, sozinhos ou com a ajuda de suas famílias. Envie instruções para as famílias para ajudá-las
durante este tempo de estudo bíblico com as crianças. Aproveite sugestões e atividades de estudo baseadas em um novo tema na revista Sunday School: Time to Learn. As atividades estão disponíveis em . O site já está disponível para os três primeiros estudos em cada revista. Escolha temas que combinem com a
realidade, e desenvolver um programa de estudo e atividades para os domingos seguintes, ou dizer às famílias para baixar o diário da criança. Eles usam um programa Pra que adora o apoio didático da história, indicando que as crianças assistem e depois fazem alguma atividade relacionada ao tema, ou sugerindo
que as famílias preparem uma história bíblica para a proposta visual apresentada no vídeo. Leia mais: . Tenha em mente que as músicas indicadas em estudos com crianças também estão disponíveis e podem ser enviadas para celulares de crianças mais velhas ou de suas famílias. Coleção com músicas: . Encoraje a
canção de esperança, paz e certeza de que todos nós cuidamos de Deus. Em dias como esses, quando experimentamos problemas de saúde, nosso medo do que vem a seguir é importante para transmitir os cuidados adequados e a prevenção da doença, mas também para fortalecer a necessidade de nossas
crianças de olhar melhor as necessidades do dia com fé e sabedoria.          2.2. Professores da Escola Dominical e professores jovens, jovens e adultos: - Com base nas diretrizes estabelecidas pelo Grupo de Trabalho da Escola Dominical, você pode precisar dar aulas ao vivo ou gravar vídeos. Nem sempre é
confortável. Para facilitar seu trabalho, as dicas abaixo vão ajudá-lo a se apresentar na frente da câmera. - Algo interessante pode ser colocado na classe em um cenário de estudo de aula e texto bíblico (ponto 4). O acesso aqui é um exemplo de como fazê-lo. Compartilhe este roteiro com sua turma e sugira tomar
notas sobre seus estudos e reflexões que podem ser compartilhadas quando as aulas pessoais retornam, ou mesmo durante esse tempo, através das redes sociais. - Além da preocupação de dar aula, pedimos que invistam em relacionamentos. Aproxime-se da sua aula, convide pessoas que não assistiram às aulas,
convide-as para participar deste exercício de ensino a distância, quem sabe que é o primeiro passo para ele voltar às aulas pessoais. - Materiais disponíveis no site da Escola Dominical que podem se tornar conteúdos a serem estudados: a. Programa parece: vídeos curtos que dialogam com os personagens bíblicos
do Novo Testamento na revista Legacies of Faith - Novo Testamento. Leia mais: . B. Programe-se um pouco: enorme conteúdo informativo e formativo sobre diferentes temas. Lá você encontrará formação para professores, mas também temas em geral, como pensamentos sobre os livros da Bíblia, o tema do perdão e
outros. Acesso: C. Aulas gratuitas de escola dominical: Sempre oferecemos três aulas para cada edição da revista. Conheça a ocasião e saiba mais sobre nosso material. Nossa última edição se chama Fé e Sabedoria. Para acessar as primeiras três horas, visite . Criada por Andreia Fernandes e Telma Cezar -
Coordenação do Departamento Nacional da Escola Dominical para adquirir revistas digitais do site ANGULAR EDITORA BEM-te-vi Professor / O Bem-te-vi Jardim Bem-te-vi 7 no 9 Bem-te-vi Voo Flamula Juvenil Cruz de Malta Em Marcha VEJA TODAS AS REVISTAS 3. Dicas para ensinar escola dominical na internet
A Área Nacional de Comunicação da Igreja Metodista produziu vídeos que norteiam a webcast de serviços, pensamentos de pequenos grupos e aulas na Escola Dominical. Por favor, visite: . Nestes vídeos você encontrará todo o suporte técnico para isso. Além disso, preparamos algumas dicas para facilitar o
desempenho durante as aulas. Vejamos: 1. Montar um pequeno roteiro: uma mesa, uma cadeira e o material usado na aula. Remova os testes de enquadramento da câmera, idealmente ficando no meio do vídeo. Eis o exemplo: 2. Esforce-se para estar em um ambiente tranquilo para que ruídos externos não interfiram
na exposição. 3. Encontre um lugar onde esteja bem iluminado. A fonte de luz mais forte nunca pode estar atrás de você. Se possível, use uma luminária na sua frente para que você e seus arredores estejam bem iluminados. 4. É essencial que haja um plano para que o departamento seja realizado de forma totalmente
prevista. Quanto mais planejado, mais objetivo. Idealmente, a classe não terá mais do que 15 minutos de exposição se for um vídeo gravado anteriormente. Para transmissão ao vivo, não vá além de 30 minutos. Se o seu público interagir, você pode estendê-lo por até 45 minutos. 5. Se você escolher uma transmissão
ao vivo, considere responder e interagir com as pessoas em seu planejamento. Isso impede que você sempre feche a classe para responder a comentários. Seja objetivo em suas respostas aos participantes. Se possível, peça a alguém para ajudá-lo a descrever as perguntas mais importantes. 6. Todo o debate deve
ser conduzido visualmente, por isso é essencial que o professor sempre olhe para a câmera. 7. Se a classe for dada em parceria, vale ressaltar que os discursos não devem se sobrepor. Só uma pessoa precisa falar de cada vez. 8. Fale com uma voz que o microfone possa captar. Não grite, não fale muito baixinho.
Artula bem as palavras. Objetividade ao passar o conteúdo. 9. Mantenha a postura correta quando ou mesmo em pé.  10. Não dobre movimentos que distraiam as pessoas, como bater a caneta na mesa e ligar a cadeira se ela puder ser girada. O ideal é que nada que interfira na atenção de quem participa da aula. 11.
Espontaneidade, design, sabedoria, fé e desejo de torná-lo um momento de aprendizado e construção de conhecimento são componentes essenciais de uma boa aula online em um momento de isolamento social. Sempre termine seu relógio com um olhar esperançoso sobre a vida. Pregar a mensagem libertadora do
evangelho é uma bênção e uma necessidade nestes tempos difíceis. Deus nos abençoe. Marcelo Moreira, Andreia Fernandes, Rodrigo de Britos, Sara de Paula Marcelo Moreira, membro da Igreja Metodista da Vila Mariana, comunicador social, radialista, mestre em educação e professor de produção audiovisual e
televisiva na Universidade Metodista de São Paulo. Andreia Fernandes, pastora da equipe coordenadora do Departamento Nacional de Escola Dominical. Rodrigo de Britos, bacharel em mídias digitais, atua na área nacional de comunicação da Igreja Metodista. A jornalista Sara de Paula atua no campo nacional de
comunicação da Igreja Metodista. 4. Estudar as causas do Sunday School Journal para jovens, jovens e adultos é uma parte essencial da nossa espiritualidade. Se não podemos nos encontrar na escola dominical nas igrejas locais, precisamos parar de estudar a Bíblia e a revista, seja como uma família ou
individualmente. O currículo da Escola Dominical é projetado para que você e sua família estudem o mesmo assunto e/ou texto bíblico. Isso facilita muito o diálogo e a construção coletiva do conhecimento. Na maioria das vezes, garantimos que as lições aprendidas por crianças, jovens, jovens e adultos sigam essa



perspectiva. Este cenário foi baseado em aulas de revistas da Escola Dominical. Pode ser desenvolvido na família ou individualmente. Nosso objetivo é criar para trabalhar com pessoas ao mesmo tempo orientadas estudando as aulas da Bíblia e da Escola Dominical; incentivar a disciplina do estudo bíblico; promover
estrutura espiritual. Ajustes podem ser feitos se o estudo for feito em outros materiais disponibilizados pelo Departamento escolar dominical, como mencionado acima. A seguir, um passo a passo para jovens, jovens e adultos: Passo a passo: 1. Reúbam o que precisarão para este tempo de estudo: Bíblia (se possível,
mais de uma versão), revista Sunday School, nota, caneta, dicionário português. 2. Tenha algum tempo antes da oração começar seus estudos, graças a Deus por esta oportunidade e peça-lhe para lhe dar sabedoria e sensibilidade para ouvir sua voz e reconhecer o neste estudo. 3. Leia o texto bíblico sugerido na
lição. Selecione as palavras que mais chamam a atenção. Se você tem dúvidas ou ignorância sobre o significado de qualquer um deles, consulte o dicionário. Identifique os caracteres no texto, suas linhas e desempenho. 4. Veja os relatórios que aparecem antes e depois do texto destacado e veja se há uma conexão
entre eles. 5. Leia a revista Sunday School, especialmente a introdução e a Fundação Bíblica (Março) / Fé na Bíblia (Cruz de Malta) / A Bíblia (Streamer da Juventude); que as correlações no texto bíblico são legíveis, pensem no que mais pode ser levantado do texto bíblico que não foi destinado ao diário. Descreva as
considerações. 6. Agora é hora de correlacionar as verdades do texto bíblico até hoje. Leia a seção Palavra, que ilumina a vida (março), Sabedoria pela Vida (Cruz de Malta), A Real (Streamer da Juventude), que tem como objetivo nos ajudar a pensar sobre como este texto nos ensina hoje. Este é o momento de refletir
sobre a prática e deixar-se ser desafiado por mudanças comportamentais. 7. Responda às perguntas sugeridas no final da aula. 8. Resumindo o que você aprendeu: escreva um texto curto sobre sua experiência de estudo. Pode ser um texto discursivo ou apenas tópicos. A ideia é que este seja um exercício
discricionário e possa ser baseado nas seguintes questões: a. O que esse texto me confirmou? B. O que eu aprendi? C. Como isso me desafia a mudar este estudo? Atenção: se o estudo for realizado em grupo, todas as pessoas podem compartilhá-lo com o grupo em vez de escrever. Outra ideia é gravar o vídeo e
postar nas redes sociais um resumo do que você aprendeu. Apenas para os jovens: Considere a possibilidade de assumir os compromissos apresentados na prática. 9. Termine este momento com o tempo de oração. Se você acha que é importante escolher uma música que tenha a ver com o tema que aprendeu a
ouvir antes ou depois da oração. 10. Cada revista traz textos bíblicos que devem ser lidos durante a semana para confirmar o que estudou. Coloque este exercício em sua devoção diária. Material preparado por Andreia Fernandes, pastora5. Sugestão de atividade para crianças e adolescentes antes daqui você
encontrará um exemplo de uma atividade que pode acontecer na primeira aula da revista Tempo de Aprender (Coleção Bem-Te-Vi), edição 2020 - 1º semestre. Baixe o material de . Tópico: Viver com Fé e Sabedoria (Estudo 1) Vamos Falar Sobre a Bíblia: A Bíblia é um livro muito especial. Há muitos ensinamentos
aqui. Em dias como estes que vivemos, muitas preocupações, e algumas pessoas ainda têm medo de coronavírus, precisamos de fé e sabedoria. Trabalho, Salmos, Provérbios, Pregador e os nomes dos Livros da Bíblia, que trazem muitos conselhos e mandamentos que nos ajudam a viver sabiamente. Assista ao
viver com fé e sabedoria, do programa Para quem gosta de história, que destaca alguns dos ensinamentos que podemos encontrar nos livros de Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Acesse o vídeo: depois de assistir ao vídeo, peça à criança para escolher um dos ensinamentos para fazer marcadores bíblicos.
(Disponibilize alguns materiais para isso, como papelão ou papelão, canetinhas, lápis de cor, adesivos). Pergunte à criança o que ele sabe sobre o coronavírus e quais são suas perguntas. Use-o para encontrar respostas para suas perguntas. Então reze pela sabedoria de Deus e nos ajude a fazer tudo o que
precisamos para cuidar de nossa saúde e enfrentar este momento difícil. Esperamos que este material ajude você a garantir o tempo de construção da igreja. Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro das novidades que publicaremos toda semana. Dizemos adeus na graça e amor de Jesus Cristo, sabendo
que o Senhor da vida, que superou a morte, cuidará de nós. Com Amor e Esperança, Revisão da Equipe do Departamento Nacional de Escola Dominical: Mauren Julião 20 de março de 2020 Tags: sem rótulo no momento! Espere um pouco, me desculpe.
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