ORIENTAÇÕES GERAIS

SEGUNDA-FEIRA

1 – Durante a matéria “Seitas & Heresias”, a sua meditação
semanal será reforçada pelas atividades propostas nesta folha.
2 – Cumpra todos os cinco passos da meditação, utilizando os
versículos indicados no quadro acima. Você deverá marcar um “X”
sobre o versículo respectivo quando concluir a meditação do dia.
3 – Além dos cinco passos normais, você deverá responder às
questões desta folha. Caso o espaço não seja suficiente, utilize
seu Caderno de Meditação.
4 – Traga, na próxima aula, esta folha preenchida, a sua
meditação em formato físico, bem como a sua Tábua da Verdade.
Elas contam pontos para a média final na matéria.
5 – Dê o seu melhor! Deus vai honrar o seu esforço! O conteúdo
desta folha serve como revisão e como fonte de estudo para a
Prova Final, que vai acontecer na nossa última aula.

Consulte suas anotações e responda no quadro abaixo: “Qual
é o propósito da matéria “Seitas & Heresias” do SENIB?

Descreva os cinco motivos pelos quais você precisa estudar
Seitas & Heresias. Os ícones abaixo ajudarão você a lembrar,
sem precisar usar suas anotações:
MOTIVO #1: ____________________________
______________________________________
______________________________________
MOTIVO #2: ____________________________

TÁBUA DA VERDADE

______________________________________
______________________________________
MOTIVO #3: ____________________________
1 – A Bíblia é formada pelo
Velho e Novo Testamentos,
é infalível, completamente
inspirada e cheia de
autoridade.

Jo 17.17
Jo 8.32
Sl 119.105
2Tm 3.16-17
2Pe 1.21
Hb 4.12
Is 40.8
Sl 119.130

______________________________________

Pv 3.1-2
Pv 30.5
Rm 1.17
1Pe 2.2
Tg 1.21
Ap 22.18-19
Jo 15.3

______________________________________
MOTIVO #4: ____________________________
______________________________________
______________________________________
MOTIVO #5: ____________________________
______________________________________
______________________________________

TERÇA-FEIRA

2 – Deus é eterno, triuno,
poderoso e perfeito.

Sl 139.1-18
Is 43.13
Tg 1.17
1Jo 4.8
Mq 7.18
Sl 136.4-9
1Jo 5.7-8
1Pe 1.2

Lv 19.2
Sl 11.7
Dn 2.20
Ef 2.4-5
At 14.15-17
Sl 36.9
Dt 32.4

Leia o texto de 2Tm 2.15 e explique, com suas palavras, o que
significa “manejar corretamente a Palavra da Verdade”:
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________.
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O que “manejar corretamente a Palavra da Verdade” tem a ver
com o nosso estudo sobre seitas e heresias?

QUINTA-FEIRA

____________________________________________________

As seitas e as heresias são perigosas por diversas razões.
Verifique suas anotações e escreva abaixo dois grandes
perigos das seitas e das heresias:

____________________________________________________
___________________________________________________.
Qual deve ser o seu único objetivo em qualquer conversa
sobre seitas e heresias?
___________________________________________________.

1) __________________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________.
2) __________________________________________________
____________________________________________________

QUARTA-FEIRA

___________________________________________________.

Podemos aprender muito com o trecho bíblico que fala sobre
a tentação de Jesus. Leia Lc 4.1-13 e preencha o quadro a
seguir, que compara as provocações do diabo com as
respostas de Cristo. Siga o modelo:
REF

1-4

5-8

PROVOCAÇÕES
DO DIABO
Usou uma
necessidade física
do ser humano
(fome) para tentar
fazer Jesus pecar.

A Bíblia também nos deixa alguns alertas, dizendo que
devemos ter cuidado com três tipos de pessoa. Leia os
versículos e conecte os pontos correspondentes:

RESPOSTAS
DE CRISTO
O espiritual e eterno tem mais
valor do que o físico e
passageiro.

FALSOS PROFETAS

⚫

⚫

Mt 7.15

APÓSTATAS

⚫

⚫

2Pe 2.1-3

MENTIROSOS

⚫

⚫

2Tm 4.3-4

⚫

Pv 19.9

⚫

Jr 8.5-6

⚫

2Ts 2.3-4

⚫

1Jo 2.22

⚫

Jo 8.44

⚫

1Tm 4.1

⚫

1Tm 6.3-5

Ofereceu
prosperidade e
poder para tentar
fazer Jesus pecar.

SEXTA-FEIRA

9-12

Tentou mexer com
o orgulho de Jesus
com um desafio e
até mesmo usando
um versículo da
Bíblia.

Usando o que já aprendeu na matéria de “Seitas & Heresias”
e observando o quadro acima, responda:
1) Como Jesus sabia que o diabo estava tentando enganá-lo?
___________________________________________________.
2) Como Jesus combateu as mentiras do diabo? ______________
___________________________________________________.

Ser confrontado por uma ideia herética, ou ter que lidar com uma
pessoa que segue uma seita, é sempre uma situação desafiadora.
É preciso estar bem preparado e pedir ajuda do Espírito Santo.
Levando isso em consideração, use o seu caderno para
cumprir as atividades propostas abaixo:
1 – Escreva os cinco passos para lidar com uma seita ou heresia.
Caso já tenha os itens anotados, faça apenas um destaque.
2 – Você já teve uma experiência em que teve que agir diante de
uma pessoa que apresentou uma seita ou uma heresia? Descreva
em algumas palavras como foi o evento.
3 – O que você teria feito de diferente, com os conhecimentos que
adquiriu até agora na disciplina de “Seitas & Heresias” do SENIB?
4 – Se você nunca passou por esta situação, descreva como seria
sua atitude, caso alguém abordasse você hoje trazendo um
conceito herético.
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