
       

Quem é Deus? 
                       Lição  6- A Resposta Ao Nosso Sofrimento 

 

Salmo 73:1-5; 10-17; 21-26 

 Deus foi bom para Israel, para as pessoas que têm corações 
puros. Tantas vezes em nossa vida nós nos encontramos em mo-
mentos de dificuldades tão intensas e sombrias que parece ter 
Deus nos esquecido ou esquecido de Sua promessa para conosco. 

 Nós vemos na tribulação um obstáculo para atingirmos a 
nossa benção e mergulhamos muitas vezes em depressão, mas o 
nosso Deus nos trás a vitória. 

 

 

 

 

Nos dias 22 e 29 de Dezembro não    
haverá aula dominical. 

O culto iniciará às 10:15 h da manhã.

15 
Dezembro 

2019 

Uma Grande Família em Cristo, Comprometida a Viver para Deus, 
Valorizar Um ao Outro e Vencer Curitiba e o Mundo para Cristo! 

 

Vencendo o medo    
Marcos 4: 35-41    

 
 Você sabe onde nasceu o medo? Nasceu no Éden, como fruto da Deso-
bediência a Deus. Leia Genesis 3:10 – Qual foi o sentimento que Adão teve 
quando ouviu a voz de Deus? Medo. 
 
 Em nossa cultura somos desde criança ensinados a ter medo das coisas. 
Esses medos são adquiridos na educação quando criança. Exemplos:  
Quando queremos que a criança durma cantamos: Boi, boi, boi, boi da cara 
preta... Cantamos: Nana neném, se não a cuca vem pegar, papai foi na roça.... 
Quando queremos colocar limites. Dizemos: Não vai ali porque tem bicho; o 
homem do saco vai te levar; o bicho vai te pegar, etc...  
Quando queremos ensinar valores. Dizemos: “Deus não gosta de criança as-
sim”. “O Pregador vai brigar”. Depois que a Criança Cresce não quer vir na reu-
nião da igreja, pois sempre ouviu que Deus não gosta dele. 
 
 Por causa da promessa de Jesus (Mc 4.35) Jesus havia empenhado sua 

palavra a eles: “passemos para a outra margem”.  
 Por causa da presença de Jesus (Mc 4.36) Aquele barco varrido pela fúria 

do vento no Mar da Galiléia transportava o Filho de Deus. 
 Por causa da paz de Jesus (Mc 4.38) Enquanto a tempestade rugia com 

toda fúria, Jesus estava dormindo. 
 Por causa do poder de Jesus (Mc 4.39) Jesus repreendeu o vento e o mar 

e fez-se grande bonança. As leis da natureza estão nas suas mãos. Ele 
controla o universo. A natureza ouve a sua voz e o obedece. 

 
 Na Bíblia há 365 vezes escrito “não temas”. Para cada dia do ano Deus 
está dizendo “não temas”. (Um ano tem 365 dias) Em Salmos 56: 3 (Quando os 
filisteus prenderam Davi em Gate)  Davi diz: “Mas eu, quando estiver com me-
do, confiarei em ti”. 
 



 

É tempo de           rar 

 

Endereço - Rua Almirante Gonçalves, 1644    Rebouças    F- (41) 3332-7498     
E-mail - idcristo@terra.com.br     
www.igrejadecristo-curitiba.org.br   

Escola Dominical -  09h15    

Saúde e vida espiritual                                                                                                                              

Lucio, Elizandra, Raissa e Nelson P. de Almeida; Roberto Alarcon – por recuperação de 

cirurgia e salvação de alma; Grazi e Família, Felipe, Amauri, Rafael e Família, Sandro Ro-

berto, Irani Celestino - Melhorar da saúde e ser liberta do vício do cigarro e Neythan - 

cirurgia do coração. 

Saúde                                                                                                                                                         

Suzana – tratamento de câncer, Bruno Ferreira – depressão, Vicente (igreja de são Ma-

teus) - saúde e Adeildo. 

 Outros 

Sidnei - emprego e Regina e família – Conforto e consolo da família.   


