
 

JESUS EM CASA 

Lição 1 – Renovando a Alegria 

ABERTURA: 

A. O dinheiro traz felicidade? 

B. Se você pudesse acordar amanhã com uma habilidade ou qualidade nova, o que 

seria? 

 

PROPÓSITO: A família de Jesus foi convidada para um casamento em Caná da 

Galiléia. Durante a festa, acabou o vinho e sua falta significava uma vergonha, uma 

impossibilidade e o fim da festa. Mas Jesus estava ali e abençoou aquele casamento e 

toda família devolvendo a alegria para que a festa continuasse. Os casamentos nos dias 

de Jesus eram acontecimentos importantes. Os parentes e o povo da cidade se reunião 

para celebrá-lo, muitas vezes durante uma semana. Quando Jesus chega a uma casa ele 

renova a alegria na família, trazendo bênção ao lar. 

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: JOÃO 2.1-11 

A. Qual é o seu primeiro pensamento ao ouvir esta história? 

B. Quais as pessoas que foram convidadas para o casamento (v. 1, 2)? Por quê? 

C. Se você fosse o noivo (a), como se sentiria ao saber que acabou o vinho (v. 3)? 

D. Como você acha que Jesus se sentiu sobre a sugestão da sua mãe a respeito do vinho 

(v. 3, 4)? 

E. Qual foi o conselho da mãe de Jesus (v. 5)?  Por quê? 

F. Por que Jesus fez este milagre no casamento (v. 8, 9)? Comente. 

 

APLICAÇÕES PARA A NOSSA VIDA: 

A. Você já fez alguma coisa que teve vontade de sair gritando na rua? 

B. Por que a alegria na casa é tão importante? 

C. Quais são as pequenas coisas que te deixam realmente feliz? 

D. Em que área da sua vida você precisa de um milagre imediatamente? 

 

PONTO: 

A. Vemos que vale a pena ter Jesus conosco, tê-Lo como nosso convidado especial em 

nossa vida, em nossa família, em nosso casamento. Vale a pena obedecer a Jesus e 

servi-lo em tudo. Você deseja convidar Jesus para entrar em sua casa, em sua vida? 

  



 

 

JESUS EM CASA 

Lição 2 – Restaurando a Saúde 

 

ABERTURA: 

A. Como você se sente quando consegue resolver um problema? 

B. Como você fica enquanto o problema não é solucionado? 

 

PROPÓSITO: Jesus encontrou uma mulher paralisada por causa de uma febre que a 

impedia de viver e de encontrar um sentido para a sua existência. Não podemos pensar 

numa febre como a conhecemos hoje, que bastaria uma aspirina e um pouco de 

repouso. Pensemos que a sogra de Pedro estava com uma infecção preocupante, e 

imaginemos aquela casa mergulhada num clima de imobilidade e dor, como também 

acontece em nossas casas quando a enfermidade nos atinge ou atinge alguém da nossa 

família. 

Devemos contar para Jesus o que está acontecendo em nossa casa para sermos 

abençoados. 

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: MARCOS 1.29-31 

A. Qual é o seu pensamento ao ouvir esta história? 

B. O que Jesus fez ao sair da sinagoga (v. 29)? 

C. Como estava a sogra de Pedro (v. 30)? 

D. Como age uma pessoa quando está doente? Comente. 

E. O que Jesus fez à sogra de Pedro (v. 31)? Por quê? 

F. Por que Jesus a tomou pela mão (v. 31)? Explique 

G. Qual foi a atitude da sogra ao ser curada (v. 31) Por quê? 

 

APLICAÇÕES PARA A NOSSA VIDA: 

A. Jesus tem poder para resolver qualquer problema? Por quê? 

B. O que você espera receber de Jesus?  

C. O que mais Jesus pode fazer na vida daqueles que o obedecem além da cura física? 

D. Você está disposto (a) a servir Jesus? 

 

PONTO: 

A. Peçamos ao Senhor, que venha ao nosso encontro e toque-nos profundamente. Que 

entre na casa da nossa realidade humana, em nossa intimidade e que cure as nossas 

fragilidades. 

B. O que está acontecendo em sua casa? 

  



 

 

JESUS EM CASA 

Lição 3 – Um Grande Amigo 

 

ABERTURA: 

A. Qual foi o último presente que você ganhou? 

B. Quais são as pequenas coisas que te deixam realmente feliz? 

 

PROPÓSITO: Jesus estava ensinando em uma casa para uma grande multidão, não 

havia espaço para mais ninguém. Era impossível chegar até Ele pela porta por "causa 

da multidão" de curiosos, críticos e necessitados. Aqui nós aprendemos que os 

obstáculos que se encontram no caminho existem para nos fazer desanimar. Sempre 

haverá uma "multidão" para nos impedir de chegar até o Senhor Jesus e receber o que 

precisamos. A fé que busca o milagre é aquela que não desanima quando posta a prova. 

Aqueles homens não desanimaram. Levaram o paralítico até Jesus e nada pôde detê-

los. As pessoas à nossa volta têm muito a nos ensinar. E o que elas nos ensinam pode 

ser bom ou ruim. Bons exemplos devem ser imitados. Maus exemplos devem ser 

evitados. 

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: LUCAS 5.17-25 

A. Segundo o texto, qual foi o objetivo dos amigos do paralítico? 

B. Segundo o texto, quais as qualidades destes amigos? 

C. O que acontece quando Deus usa outros para se preocuparem conosco (v.18 - 20)? 

D. Qual é a importância de convivermos com um amigo (a)? 

E. Quais sãos as atitudes tomadas pelos amigos (v. 19)? Comente. 

F. Quais as reações do paralítico após ser curado (v. 24, 25)? Comente. 

 

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 

A. Qual destas instruções de Deus você tem praticado? 

B. Como nós devemos amar os outros? 

C. Com quem você tem a maior dificuldade para viver em paz neste momento de sua 

vida? 

D. Quando você tiver um problema o que deve fazer? 

 

PONTO: 

A. Que tipo de relação você tem semeado na vida do outro para que seja produzida 

uma amizade que seja profunda e verdadeira, principalmente nas horas difíceis? Jesus, 

o amigo dos amigos, quer trazer solução ao seu problema tanto de ordem espiritual 

como existencial, como você vai responder a esta amizade? Ele quer, como o amigo 

que é, restaurá-lo completamente, portanto é preciso que você O deixe entrar em sua 

vida para comandar todo o contexto de sua existência. 

 
 
 

 

 



 

JESUS EM CASA 

Lição 4 – A Maior Riqueza 

 

ABERTURA: 

A. Por que as pessoas correm atrás de qualquer solução quando estão com problemas?  

B. Você alguma vez esteve em uma situação na qual se desesperou e não viu a solução 

de seu problema? Explique. 

 

PROPÓSITO: Reconhecer que Jesus tem poder para transformar nossas vidas. 

Zaqueu era chefe dos coletores de impostos, comandava a extorsão e a exploração 

popular. Era líder da corrupção. Era um homem rico, mas sabia que sua riqueza não 

vinha das mãos de Deus, era advinda do roubo e da opressão exercida sobre o povo. 

Um fato curioso é o significado do nome Zaqueu, que vem do hebraico Zacah e quer 

dizer “puro”, uma contradição em seu comportamento até então. 

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: LUCAS 19.1-10 

A. Quais os obstáculos que Zaqueu precisou vencer para ver a Jesus? 

B. Será que Jesus sabia onde Zaqueu estava? 

C. Por que você acha que Jesus se ofereceu para ir à casa de Zaqueu (v.5)? 

D. Se Zaqueu só ficasse em cima da árvore VENDO JESUS PASSAR o que, 

provavelmente, teria acontecido com ele? 

E. Como você se sentiria se fosse Zaqueu, quando Jesus falou que iria a sua casa? 

F. Por que Zaqueu se propôs a fazer restituições àqueles a quem havia enganado (v.8)? 

G. “Hoje houve salvação nesta casa! Porque esse homem é filho de Abraão”. (v.9) O 

que Jesus estava dizendo sobre Zaqueu? 

 

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 

A. Quando foi que você encontrou Jesus pela primeira vez? Onde você estava? Como 

foi o processo de decisão? 

B. Quais sãos as principais “barreiras” que nos impedem de ver e seguir o Senhor hoje? 

C. Será que você reconhece que precisa ter um encontro com Jesus? Que erros ou falta 

você precisa consertar? 

D. O que podemos aprender aqui sobre o poder de Deus para transformar nossas vidas? 

 

PONTO:  

Quando Jesus entra no nosso coração e em nossa casa, Ele muda toda nossa vida e 

satisfaz plenamente a nossa alma, pois, assim como Ele conhecia a triste realidade de 

Zaqueu, também conhece a realidade de cada um de nós. 

 

  



 

 

JESUS EM CASA 

Lição 5 – Trazendo Vida 

 

 

ABERTURA: 

A. Você tem medo de alguma coisa?  De quê?  

B. Qual o seu sentimento quando vai a um velório? 

 

PROPÓSITO: Lázaro estava morto mesmo. Depois de quatro dias, a morte é 

absolutamente certa, o corpo entra em decomposição e cheira mal (Jo 11,39). Muitos 

judeus estão na casa de Marta e Maria para consolá-las pela perda do irmão. Os 

representantes da Antiga Aliança não trazem vida nova, só consolam. Jesus é que vai 

trazer vida nova. Os judeus são os adversários que querem matar Jesus (Jo 10,31). As 

duas mulheres criaram um espaço novo de contato entre Jesus e seus adversários. 

Assim, de um lado, a ameaça de morte contra Jesus. Do outro lado, Jesus chegando 

para vencer a morte. 

    

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: JOÃO 11.1-45 

A. Por que Jesus demorou a ir ao encontro de Lázaro (v. 4-6, 14-15, 42)? 

B. Você já sentiu que Jesus ‘demorou’ para atender um pedido seu? O que Ele queria 

lhe ensinar com isso (v. 21-22)? 

C. De que forma você se identifica com os sentimentos de Marta e Maria (v. 20-32)? 

D. Por que é tão difícil esperar a resposta de Deus?  

E. O que Jesus quer dizer e o que Ele não quer dizer quando afirma: ‘Eu Sou a 

ressurreição e a vida’ (v. 25)?  

F. Por que Jesus ficou comovido com a morte do amigo (v. 33-36, 38)?   

G. Qual o maior impacto que esse texto traz a sua vida? 

 

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 

A. Como as palavras e ações de Jesus nesta passagem confortam você? 

B. Jesus adiou a resposta ao pedido de ajuda das irmãs de Lázaro, o que isso nos ensina 

sobre nossa vida de oração? 

C. De que modo Deus ajudou você em um momento de tristeza ou decepção? Explique. 

D. Como podemos remover a pedra que nos impede de ir até Deus? 

 

PONTO:  

Jesus afirma ser a ressurreição e a vida. Mesmo quando achamos que Ele está 

demorando em nos atender, Ele mostra que se importa conosco, e nossa casa e Seu 

tempo é diferente do nosso. E se aguardarmos com paciência veremos o poder de Deus 

se manifestar. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

JESUS EM CASA 

 

 

Lição 6 – Dando Esperança 

 

 

 

 

ABERTURA: 

A. O que você falaria se tivesse uma linha telefônica direto com a presidência da 

república?  

B. O que você faz nos momentos mais difíceis de sua vida? 

 

PROPÓSITO: Descobrir que no meu relacionamento com Cristo, eu posso perseverar 

e valorizar a oração sabendo que Deus é capaz de me ouvir e responder minhas 

necessidades. 

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: LUCAS 11.5-13; 18.1-8 

A. Que ideias repetidas existem nestes textos?  

B. Qual o propósito desta parábola (Lc 18.5-8)? 

C. Por que Jesus fez essas comparações (Lc 11.9-12)? 

D. Qual a diferença entre o juiz injusto e Deus (Lc 18.2,6,7-8)? 

 

APLICAÇÃO PARA MINHA VIDA: 

A. O que eu aprendo com o exemplo do amigo importuno?  

B. Que lição importante eu aprendo da viúva e do juiz? 

C. O que tem me impedido de orar mais? 

 

PONTO: 

A. A oração é para um discípulo o que o ar é para o ser humano, essencial.  

B. Deus se importa com você, mas será que você confia nele? 

  



 

 

JESUS EM CASA 

Lição 7 – Mais Que Vencedor 

 

ABERTURA: 

A. Você acha que existe uma segunda chance para toda vida? Explique. 

B. Em que situação você daria uma segunda chance? 

C. Como uma segunda chance pode ser importante na vida de alguém? 

 

PROPÓSITO: Descobrir que no relacionamento com Jesus aprendemos que as 

pessoas necessitam de uma segunda chance para provarem do amor de Deus. Quando 

Jesus está em nossa casa, podemos levar para Ele nossas lágrimas e tristezas e receber 

a unção que nos fortalece para vencer tudo. 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: LUCAS 15.11-32 

A. O que o filho mais moço fez? O que você acha da atitude dele (vs. 12-14)?  

B. Como o filho caiu em si? E o que ele pensou (vs. 15-17)? 

C. Por que o pai ficou feliz com a volta do filho para casa? E qual foi a sua atitude (vs. 

22-24)? 

D. Por que o irmão mais velho não ficou feliz (vs. 28-30)? 

 

APLICAÇÃO PARA MINHA VIDA: 

A. Você é mais parecido com o pai ou com o filho mais velho? Por quê?  

B. O que pode me impedir de dar uma segunda chance para alguém? 

C. Para o pai, o que era mais conveniente e importante? E para você? 

 

PONTO: 

A. Deus sempre está pronto para nos perdoar desde que haja arrependimento.  

B. Independentemente da situação, uma segunda chance pode ser a melhor saída. 

  



 

 

JESUS EM CASA 

Lição 8 – Trazendo Compaixão 

 

ABERTURA: 

A. Alguma vez você ficou de quarentena em casa por estar com uma doença 

contagiosa? Como você se sentiu? 

B. Ao adoecer, quando criança, como os seus pais cuidavam de você? Explique. 

 

PROPÓSITO: Entender a importância de se observar as necessidades do próximo e 

estender a mão para ajudá-lo. Muitas pessoas estão em suas casas com as portas 

trancadas e sofrendo tantas dificuldades, mas Jesus entra no lar para nos dar a fé para 

vencer. 

Nos dias de Jesus, o portador da lepra, além de sofrer com as consequências físicas da 

doença, era também deixado de lado pela sociedade. A lei determinava que o doente 

ao se aproximar de um lugar público deveria gritar “Leproso! Leproso”! Se assim não 

o fizesse poderia ser apedrejado. 

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: MARCOS 1.40-45 

A. O que a declaração do leproso revela sobre a crença dele em Jesus (v.40)? Explique.  

B. Jesus poderia simplesmente ter curado o leproso ao falar com ele. Em sua opinião, 

por que Jesus estendeu a mão e o tocou (v. 41)?  

C. Que risco Jesus estava correndo ao estender sua mão e tocar o leproso?  

D. Descreva como o leproso se sentiu após ser tocado e curado por Jesus (v. 45)? 

E. Como é que este encontro mudou a comunidade à volta do leproso? E como pode 

mudar a sua vida?  

F. Como ficou a casa do leproso após vê-lo curado? 

 

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 

A. Quem são os “leprosos” da sociedade de hoje? Qual é a nossa resposta para os 

"leprosos" da nossa sociedade? 

B. Alguma vez te passou pela cabeça que você é o leproso? Explique. 

C. Como você reage ao saber que Jesus desceu a este mundo para curá-lo da lepra do 

pecado? Qual a sua decisão hoje? 

D. Como é que a sua vida foi mudada pelo encontro com Jesus? Em que área da sua 

vida você precisa do toque compassivo de Jesus? 

 

PONTO: Um encontro com Jesus não acaba com cura e limpeza. No entanto, continua 

com restauração. Precisamos imitar Jesus e estender a mão aos que precisam. E 

devemos fazer isso sem acepção de pessoas. 

  



 

 

JESUS EM CASA 

Lição 9 – O Bom Perfume 

 

ABERTURA: 

A. O que faria se você tivesse o salário de um ano para gastar com seus amigos? 

Explique. 

B. Qual foi o melhor presente que você recebeu? Por que ele foi tão especial? 

 

PROPÓSITO: Levar os ouvintes a decisão de uma vida consagrada e comprometida 

com Jesus, oferecendo a Ele a exclusividade e a totalidade de seu ser. 

Frasco de gargalo comprido, feito de material delicado e transparente. Este vaso de 

perfume custava 300 Denário, o equivalente a um ano de trabalho. O alabastro é uma 

espécie de gesso branco, delicado, que era usado como lacre. Uma vez quebrado o 

alabastro, tinha-se que usar todo o perfume dentro do vaso.  

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: JOÃO 12.1-11 

A. Diante do valor do perfume, como você teria reagido ao observar Maria e por quê 

(v.5)? Em sua opinião, por que Maria decidiu oferecer esse presente a Jesus? 

B. Nesta passagem, com quem você se identifica mais: Maria, que amava presentear; 

Jesus, que apreciou receber; ou Judas, que pensava apenas no preço? Explique. 

C. Por que era difícil para as outras pessoas perceberem o valor do que Maria fez por 

Jesus?  

D. Judas critica a extravagância de Maria. Que motivos e pensamentos errados estão 

por trás de sua crítica (v.4-7)? 

E. Quem a multidão de Judeus queria ver nesta história e por quê (v. 9)? Como a 

cegueira dos sacerdotes foi revelada através da reação deles à Lázaro (v. 10-11)? 

 

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 

A. O que você está disposto a sacrificar para adorar a Deus? Explique. 

B. O que podemos esperar quando somos extravagantes em nossa devoção a Jesus?  

C. Como essa história o inspira a derramar seu coração em adoração? 

D. Com base nesta passagem, como você responderia às pessoas que criticam seu amor 

por Deus?  

 

PONTO:  

Nada que é gasto para o reino de Deus é desperdício. Adorar a Deus nunca é 

desperdício. Seu louvor, seu sacrifício, sua casa dedicada na obra não é desperdício. 

 

 


