Lição 2019: Nos passos de Jesus
Ao longo desses quatro anos de gestão percebemos que muitas das
nossas temáticas eram voltadas para um público muito específico entre os
jovens e adolescentes. Nossas lições visavam portanto o público já cristão,
podendo fazer com que não convertidos ou novos convertidos, tivessem
uma dificuldade maior em compreender e adaptar o conteúdo.
Por isso, nesse ano, nossa lição servirá como uma lição de fundamentos da prática da vida cristã. A temática do ano de 2019 visa ensinar e/ou
reforçar o cristianismo da maneira mais cristocêntrica possível, isto é, não
apenas colocando Jesus no centro do conteúdo como também na forma
de ser apresentado: simples e direto.
Janeiro - O Plano de Deus (Pastor Renato Jr.)
Objetivo: Apresentar o plano inicial de Deus e Suas características divinas.
Mostrar como a vida do homem era antes do pecado e como ela se tornou. E sobretudo, qual o plano de Deus para nos livrar da perdição eterna.
Lembrando que nessa lição poderá ser a porta de entrada para muitos
jovens que visitarão ou poderão visitar nossas igrejas nestes dias.
DIA

ASSUNTO

PÁGINA

Queda do homem

10

05

Plano inicial: criação

19

Plano da salvação: amor e cruz

12

26

O que esperar do céu?

05

16
21

Fevereiro - A pessoa de Jesus I (Lilian Piacéski)
Objetivo: A ideia dessa lição é apresentar a Jesus de maneira simples e
profunda para que cristãos antigos e novos possam compreender o porquê eles necessitam ter Jesus em suas vidas e como Ele é insubstituível,
além de dar ao jovem e aos adolescentes um maior conhecimento dos
Evangelhos.
DIA

ASSUNTO

PÁGINA

Pão e Água

31

Bom pastor

38

02

Luz e a rocha

16

Caminho, verdade e a vida

09

23

Março - A pessoa de Jesus II (Daisy Moitinho)
Objetivo: Continuidade da temática do mês anterior.
DIA
02

09

25

34

ASSUNTO

PÁGINA

Ressurreição

46

Videira Verdadeira

41

16

Senhor e Mestre

50

30

Deus

58

23

Salvador

54

Abril - Ensinos de Jesus: Parábolas (Ilara Moura)
Objetivo: Agora que o jovem já conhece a personalidade e caráter de Jesus, eles precisam conhecer a natureza de seus ensinos e entender como
esses princípios podem se relacionar com aspectos práticos da sua vida.
DIA

ASSUNTO

PÁGINA

13

Novidade de vida: roupas e odres

72

28

Grão de mostarda

06

21

Construção da torre
Figueira estéril

66
77
81

Maio- Ensinos de Jesus: Diálogos (Jonathan Sartor Mendes)
Objetivo: Adolescentes e jovens precisam saber como Jesus se relacionava
com as pessoas, como as ensinava e como Ele as tratava para que possam
assimilar e reproduzir em suas vidas com outras pessoas.
DIA

ASSUNTO

PÁGINA

11

Mulher Samaritana

89

25

Mulher adúltera

04

18

Nicodemus
Jovem Rico

85

92
95

Junho - Ensinos de Jesus: Discursos (Pr. Erik Francis)
Objetivo: Agora que o jovem conhece mais a Cristo, ele deverá estar preparado para receber ensinos mais sólidos e mais verdades sobre o Reino
de Deus, porém como se trata de discursos mais complexos, será preciso ressaltar as partes principais, ou seja, não será necessário uma análise
exaustiva das falas do nosso Mestre.
DIA
01

08

ASSUNTO

PÁGINA

Sermão do monte II

104

Oração Sacerdotal

116

Sermão do monte I

15

Oração do Pai Nosso

29

Sermão dos 8 "ais"

22

98

110
121

Palavra do Presidente
Graça e Paz, querido(a) Jovem Batista do Sétimo Dia!
Primeiramente quero me apresentar, meu nome é Amaury,
sou da cidade de Campinas no estado de São Paulo, tenho
sido o responsável espiritual pela nossa igreja em Campinas
desde 2014 e o presidente da igreja desde 2013.
Agora, graças à vontade de Deus e à escolha de vocês na
última eleição, sou o presidente da JB7 pelos próximos 4 anos.
Vim aqui primeiramente para agradecer a confiança que
vocês depositaram em nossa equipe. Estamos certos que o
desafio é grande. Mas, maior é o Nosso Deus que vai na frente
mostrando o caminho e nos sustentando em toda boa obra.
Temos orado para que o Senhor Deus possa abençoar todos os jovens do país com:
- sabedoria nas escolhas que fazem, pois quando tomamos a decisão correta, somos bem sucedidos, mas quando
tomamos a decisão errada, pagamos o preço da escolha;
- proteção na caminhada, pois só o Senhor para nos livrar
nesse mundo tão difícil;
- amor, sede e fome da Palavra Dele. Pois, só lendo e praticando a Bíblia, é que iremos crescer espiritualmente e conhecer melhor o nosso Pai Celeste.
Falando sobre a Palavra Dele, apresento para vocês a lição
da escola bíblica deste ano com o tema Nos Passos de Jesus,
com a qual teremos a oportunidade de conhecer melhor a
pessoa de Jesus e aprender com Ele como podemos viver de
uma forma que O agrada.
Sempre que for estudar essa revista, ore para que o Senhor
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possa ministrar sobre sua vida. Depois, abra seu coração para
que a Palavra Dele transborde dentro de você. E, finalmente,
aceite o desafio de praticar o que você irá estudar neste livro.
Pois, assim, eu tenho certeza que sua vida irá refletir cada vez
mais o caráter de Cristo.
Lembre-se que você foi criado por Deus, Ele te criou, te
ama, te sustenta, te abençoa, te protege, te dá saúde, te dá
inteligência e te dá tudo que você precisa para viver. Além de
tudo isso, Ele ainda deu Seu próprio Filho para te salvar do reino das trevas. Portanto, o mínimo que podemos fazer, como
uma forma de gratidão por tudo que Ele é e faz por nós, é
conhecermos a Ele profundamente e vivermos de uma forma
que O agrade.
Vamos todos juntos nessa caminhada de conhecimento e
relacionamento com Ele!
Que o Senhor Deus te abençoe, te guarde e te dê a Paz!
Por Cristo e por Seu Reino…
Amaury Moitinho
Presidente JB7 2019-2022
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O PLANO DE dEUS

A CRIAÇÃO

Pr. Renato Sidnei Negri Junior1
São José dos Pinhais/PR

Em todo o processo de aprendizado e do conhecimento
existe uma lógica que deve ser obedecida para que o resultado seja eficaz e produza bons frutos. Na matemática, por
exemplo, primeiro se aprende as operações básicas de soma,
subtração, divisão e multiplicação para então avançar às equações de primeiro, segundo e terceiro graus. Não compreender
as operações básicas tornará frustrante ou até impossível a
compreensão das equações mencionadas.
O mesmo acontece no relacionamento do homem com
Deus e isso não se limita àqueles que não têm qualquer tipo
de contato com o Criador, mas também a muitos crentes que
já há algum tempo vivem uma vida com Deus. Como isso
ocorre? Porque as pessoas muitas vezes começam pelo fim e
não pelo começo. Existem pessoas, por exemplo, que sabem
que necessitam de salvação, mas não sabem o por quê? Por
isso é tão importante estudar o tema que vamos estudar neste
mês. Veremos como tudo começou e isso poderá nos ajudar
a entender questões que suas respostas só são encontradas
quando temos o conhecimento do princípio de tudo. Hoje vamos iniciar do zero mesmo, quando ainda não existia nada
e, do “nada” Deus criou todas as coisas. Para uma boa compreensão deste estudo é imprescindível a leitura dos capítulos
1 e 2 do livro de Gênesis.

A CRIAÇÃO É A MANIFESTAÇÃO DO PODER DE DEUS
O objetivo desta lição não é provar a existência de Deus
Renato Sidnei Negri Junior, 34 anos, Pastor na Igreja Batista do Sétimo Dia de São José dos
Pinhais/PR. Formado em Eletromecânica pelo CEEP/Curitiba e em Teologia pelo TIME/Unicesumar. Casado com Priscilla Marascki Negri, com quem tem dois filhos, o Eduardo e a Helena.
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nem ao menos ser um canal de embate entre o Criacionismo
e o Evolucionismo. A Bíblia, embora contenha muito conhecimento científico e histórico, é em primeiro lugar um livro de
fé. Então, independentemente de crermos nisso ou naquilo,
o que precisamos pedir é fé e ação do Espírito Santo sobre
nós, pois trataremos os temas abordando as lições espirituais
do episódio da criação. O objetivo do livro de Gênesis não é
mostrar como Deus criou todas as coisas, mas afirmar que foi
Ele quem criou.
O primeiro ponto que se destaca é a realidade de que a
criação é a manifestação do poder de Deus. Ela é um milagre
que está acessível a todos. O rei Davi escreveu algo sobre isso:
“Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos” (Sl 19:1). Isaías também declara a
grandeza do poder de Deus quando afirma: “Levantai ao alto
os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o
seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome; por ser ele grande em força e forte em poder,
nem uma só vem a faltar”. (Is 40:26).
O texto de Gênesis capítulo 1 mostra a grandeza do poder
do Senhor, explicando que Ele criou tudo o que vemos, e até
o que ainda o homem nem descobriu, pelo poder de Sua palavra. Simplesmente Deus disse: “Haja” (1:3,6,14), “Ajuntem-se”
(1:9), “Produza” (1:11,24) e “Povoem-se” (1:20). Deus ordenou
e tudo veio a existir. Para o homem isso não é algo fácil de entender, mais isso é natural ao ser humano, pois nossa mente
não está preparada para assimilar isso, mas nosso coração e
espírito sim. É difícil para a humanidade compreender que do
“nada” Deus fez todo o universo, pois nós sempre partimos de
um princípio existente da matéria para poder explicar a existência de algo. O homem não consegue “produzir”, ele apenas
consegue “reproduzir” algo a partir de aquilo que já existe,
então fica difícil conceber a ideia de que tudo passou a existir
de uma hora para outra. Porém, aí é que se mostra a grandeza
do poder de Deus, Ele “produziu” do “nada” tudo o que existe.
Então, nós podemos encarar de duas formas: a primeira
opção é olhar para tudo que existe e tentar achar uma explicação humana que contente a nossa mente (o que tem sido
um intento trabalhoso para a humanidade). A segunda é olhar
para toda beleza, complexidade e engenhosidade da criação
e crer que Deus fez tudo isso pelo Seu poder. A primeira op-
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ção gera uma cadeia de perguntas infindáveis, a segunda não
nos dá todas as respostas, mas não nos leva a tantas perguntas. A primeira opção gera frustração, e a segunda traz paz. A
primeira opção objetiva satisfazer a nossa mente, a segunda
opção satisfaz o nosso coração. Eu prefiro escolher a segunda
e experimentar o poder de Deus na minha vida, e você?
APLICAÇÃO: Deus continua agindo com Seu poder. A Terra, antes da ação de Deus era “sem forma e vazia” (1:2), mas
após a obra de Deus tudo veio a existir de uma forma complexa, mas ordenada. A primeira ação de Deus foi criar a luz,
pois as trevas predominavam (1:2,3). Seu poder continua ainda fazendo o mesmo sobre o homem, pois este sem a ação de
Deus é sem forma e vazio, dominado pelas trevas. O mundo
estava em trevas e Deus novamente mandou a luz e essa luz
se chama Jesus (Jo 8:12). O mundo estava um caos e Deus novamente mandou paz a humanidade por meio do seu Filho(Jo
14:27) .

A PERFEIÇÃO JÁ EXISTIU
Isso é algo que só cabe dentro da nossa imaginação: um
mundo perfeito. Um lugar sem maldade, sem catástrofes,
isento de doenças onde as pessoas não envelhecem e não
morrem. Todavia isso já foi realidade, no princípio, antes da
queda.
A narrativa de Gênesis diz que Deus, ao fim de toda sua
obra, ficou satisfeito com tudo, contemplou toda Sua criação
e “viu que tudo quanto fizera era muito bom” (1:31) Ou seja, a
ação de um ser perfeito só gera resultados perfeitos e o que
para nós só cabe na nossa imaginação, já foi realidade.
No princípio o homem era eterno, Deus o criou para ser
eterno (2:17). No Éden o ser humano desfrutava de um relacionamento pessoal com Deus sem qualquer interferência
(3:8). Não havia maldade naquele lugar. Ao que parece até os
animais viviam em harmonia (1:30). O ser humano não era escravo do trabalho, apenas cultivava a terra que naquele tempo
não produzia ervas daninha (2:15). Tudo era perfeito e harmônico.
APLICAÇÃO: Compreender a história da criação ajudaO Plano de Deus
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nos a entender como será a vida eterna, pois ela será perfeita
como era perfeita no princípio. O livro de Apocalipse diz que
como no Éden, o céu será um lugar isento de qualquer tipo
de sofrimento (21:4) e poderemos novamente nos relacionar
com Deus sem qualquer tipo de barreira (22:4). O que hoje
para nós se limita a nossa imaginação será uma realidade.

VOCÊ É ESPECIAL
Não podemos finalizar a lição sem dar destaque a principal
obra da criação de Deus: o ser humano, ou seja, eu e você.
No sexto dia criação Deus criou os animais selváticos, domésticos, répteis e por último então o homem (1:24-27). Mas
Deus não nos fez da mesma forma que os demais feitos da
criação. Tudo, anterior a formação do homem, foi criado pelo
poder da palavra de Deus, mas com o homem foi diferente.
Houve duas ações diretas de Deus que merecem destaque
em relação a formação do homem:
Em primeiro lugar percebemos que diferente das demais
obras que foram criadas pela força do “haja”, o homem foi
obra das “mãos” de Deus, que do pó da terra fez um boneco
de barro (2:7). Essa primeira ação demonstra o amor peculiar
que Deus sente pela humanidade. Uma das características do
verdadeiro amor é o contato, a proximidade. Ou seja, somos
frutos do amor de Deus, do Seu toque de carinho em nós.
Em segundo lugar notamos que Deus deu a nós algo especial: Ele dividiu com a humanidade o Seu Espírito. Ele doou
parte de Si ao ser humano quando soprou em sua narina e lhe
deu o fôlego de vida (2:7). Por isso a vida que temos é parte
da vida de Deus e por isso nosso espírito pertence a Ele (Ec
12:7). 		
No relato da criação também encontramos a informação
sobre o primeiro presente que Deus deu à humanidade: o dia
de Sábado (2:2). O Senhor criou um dia específico para ser
benção na vida do homem. Jesus disse que o sábado foi feito
para nós (Mc 2:27). Deus nos deu um dia para nosso descanso
físico, mental e para nosso fortalecimento e enriquecimento
espiritual.
APLICAÇÃO: É muito comum nos dias de hoje as pessoas
menosprezar-se, ficarem depressivas e, até perdendo a von-
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tade de viver. A narrativa da criação é um bom remédio para
isso, pois ela mostra o quão especial nós somos. Temos a vida
de Deus em nós. Ele nos amou desde o princípio, pois seu toque de amor nos formou.

A nova diretoria irá manter os projetos esplêndidos das
outras gestões como: retiro anual, lições para jovens, meios de
comunicação, entre outros. Além disso, faremos algumas propostas para iniciarmos nossa gestão, vejam nossas propostas.

TRANSPARÊNCIA

Caberá à Federação realizar atividades que gerem uma
máxima transparência de suas realizações de caráter espiritual, social e administrativo, mediante ambiente digital - Site
da JB7, no qual todo o líder poderá realizar consulta das informações.
Serão disponibilizadas no âmbito secretarial a agenda, relatórios de atividades e afins, e na área de tesouraria estarão
disponíveis os fluxos financeiros e o descritivo de toda a utilização monetária e pretensões de suas aplicações.
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