
  
 Grupo de casa do Jair e do Luiz 

            Desenvolvendo uma família feliz 
                 Lição  2- – Aprendendo com a família de Jó  

Livro de Jó 1:4-5; 13-22; 2: 7-13  
 

 A Bíblia diz que Jó foi um dos homens mais ricos do seu 
tempo. Ele era temente a Deus e odiava o mal. No entanto, um dia 

a vida de Jó desmoronou. Ele perdeu todas riquezas que havia 
conquistado, os filhos, a saúde e sua esposa o desprezou ao dizer 

que ele deveria amaldiçoar a Deus e morrer. Se isso não bastasse, 
quatro amigos de Jó se aproximaram dele e o acusaram de ter cau-

sado tanta destruição. Diante de tudo isso, Jó continuou fiel a 
Deus, e no final de sua história, recebeu de Deus tudo de volta.  
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Uma Grande Família em Cristo, Comprometida a Viver para Deus, 
Valorizar Um ao Outro e Vencer Curitiba e o Mundo para Cristo! 

Adquirindo experiência com Deus  

FILIPENSES 4.6-13 - 6  

 Deus nos faz passar por diversas situações em nossas vidas, boas e más, contudo devemos acre-

ditar que Ele está conosco em cada uma delas. Deus prova a sua igreja, e você irmão é parte da igreja do 
Senhor. Deus nos prova, mas nunca nos abandona. Acredite: "Todas as coisas contribuem juntamente para 
o bem daqueles que amam a Deus" (Rm 8.28).  

 Tudo o que passamos nos serve de instrução para melhorarmos a nossa vida cristã. O que enfren-
tamos hoje certamente será o alicerce para a vitória de amanhã. Assim, Deus nos ensina através da experi-
ência própria ou de terceiros.  

Vejamos três lições que o Senhor quer nos ensinar pela experiência do apóstolo Paulo até que alcancemos 
a plenitude de Cristo. 

I – APRENDEMOS A TER UMA VIDA ÍNTIMA COM DEUS (vv. 6-7) Se conseguíssemos manter a nossa proxi-
midade de Deus, como do princípio de nossa conversão quão maravilhoso seria. Perder a intimidade com 

Deus é um dos males que acontece com muitos "cristãos". A experiência vivida por Paulo nos ensina como 
não a perder ou mesmo como readquiri-la: 

 Através da oração e súplica - Este é o mais eficaz remédio para a ansiedade. 

 Com ações de graças - A oração com agradecimento é o que precisamos ter para nos achegarmos 

mais ao Senhor. 

II – APRENDEMOS A RETER SOMENTE O QUE EDIFICA (vv. 8-9) Um dito popular diz que: "A mente vazia é 

oficina do diabo". Na verdade, pode tornar-se do diabo não por estar vazia, e sim, por não haver um com-
promisso com a sabedoria de Deus. A partir de nossa conversão devemos renovar os nossos pensamentos 
e prática de vida. Precisamos entender e discernir aquilo que é espiritual, logo, para nós cristãos a mente é  
"oficina" de Deus! Vejamos como podemos conseguir isso: 

 Construindo uma mente espiritual (mente de Cristo) 

 Praticando o bom exemplo - O verdadeiro discípulo é aquele que pratica as obras do mestre, não 
apenas recebe, ouve e vê, mas faz. 

III – APRENDEMOS A SUPORTAR QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA (VV 10-13) Nem todos temos a capacidade 
de passarmos por certas experiências, entretanto se um cristão passa por determinada circunstância ele é 
capaz de suportá-la. Cada um tome sobre si a sua cruz (Lc 9.23). 

 Sempre satisfeito - O cristão é uma pessoa que está sempre contente com o que tem. Dá-se por 
satisfeito e com isso se alegra no Senhor. Na dor ou na glória seja a sua satisfação conhecida por todos.  

 Porque o Senhor é quem nos fortalece - O apóstolo Paulo, por vezes admitia estar fraco, porém 
nestas horas é que via-se fortalecido e capacitado no Senhor. 

Conclusão: Ao sermos experimentados mostramos para nós mesmos as nossas fraquezas e percebemos 
o quanto somos frágeis, e então, reconhecemos a nossa dependência de Deus e da sua graça infinita. Des-
cansai! "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e  os vossos senti-

mentos em Cristo Jesus" (Fp 4.7). 

 

 



 

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                                                                                                                              

Jussara Viana, Jana Rocha, Thalles (filho Silvania), Marcelo Duarte e Patrícia Pontel; Lícia 

Almeida; Lucio Mauro, Elizandra, Raissa e Nelson Pazeto de Almeida, Alexandre L C Kalluf, 

Dalva Formighieri e Tereza Moro, Ângela Gomes, Agatha Maciel, Beatriz Gomes, José Jo-

ão de Miranda Gomes, Valéria, Sarah, Nicholas, Rebecca, Samuel dos Santos, Ronan 

Wuytack, Poliane Pires, Jeison dos Santos, Davi Pires e Leonardo Pereira.  

Saúde                                                                                                                                                         

Suzana e Rosane, Valdemar Manoel dos Santos(recuperação de AVC), Irece de Lima 

(tratamento de câncer); Antônio Carlos Walter Maciel (com fibromialgia), Meri Moro, 

Geni Svirbul Vieira (hospitalizada), Dona Rosi, Luiz Araújo, Attma Appolinario, Gabriela 

(amiga de vínicus Andrade).  

Outros                                                                                                                                                           
Tamara Carmélia e Márcio Tadeu Costa – Vida espiritual e relacionamento,                      
Zelito Queiroz- Pela minha fé em Deus e na Palavra de Cristo, resolução de pequenos pro-

blemas de saúde e por uma nova oportunidade de emprego.                                                                 

Heron– trabalho  
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