
A GRANDE ESPERANÇA 
 

Lição 5 – O Deus que vê 

 

ABERTURA:  
A. Você já teve medo de alguma história ou até de alguma brincadeira de crian-
ças? Como foi? 
B. Que tipo de criança você era? 
 
PROPÓSITO: A maioria das pessoas vive num ritmo intenso, tanto emocional co-
mo físico. Elas tem várias tarefas, atividades, pressões e decisões, diariamente. 
Junto com essas coisas, muitas vezes, vem a frustração de não conseguir os re-
sultados esperados. Isso gera, além de cansaço, um grande desânimo. 
 
EXAMINANDO AS ESCRITURAS: LUCAS 24.33-49 
A. O Deus que vê não esconde a realidade em que vivemos. Você concorda com 
essa afirmação? 
B. No versículo 36, Jesus saúda os discípulos com a paz. Que paz é esta? Qual o 
resultado dessa paz em nós? O que ela produz? Explique. 
C. Por que os discípulos ficaram aterrorizados (v. 37)? Explique. 
D. O que Jesus disse aos seus discípulos (v. 38)? O que isto significa para você? 
E. Você acha que temos dificuldades para entender o plano de Deus (v. 45)? 
F. Como as palavras e ações de Jesus, nesta passagem, lhe confortam (v. 46)? 
 
APLICAÇÃO PARA NOSSAS VIDAS: 
A. Dê exemplos de como o Senhor tem lhe proporcionado paz. 
B. Você tem a confiança de que não se assustará com o Senhor ao seu lado? Ex-
plique. 
C. Que evidências você pode apresentar para demonstrar que Deus está sempre 
com você, não importa o que aconteça? 
D. O que você precisa fazer para confiar mais em Jesus? Explique. 
 
PONTOS: 
A. Jesus é a ressurreição e provou isso quando ressuscitou. Ele pode dar, a você, 
uma nova vida que vai durar pela eternidade. 
B. Só Ele pode ressuscitar os seus sonhos, suas esperanças, suas alegrias, sua fé e 
realizar os milagres que você deseja e espera. Precisamos permitir que Jesus re-
mova “a dúvida” em nossas vidas para que passemos da morte para a vida. 
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Vencendo o orgulho 
2 Reis 5: 1-17 

“E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de 
muito respeito; porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios; e era este varão valoroso, 
porém leproso.” (2º Reis 5:1) 
 
O texto fala de um homem chamado Naamã, comandante de Ben-Hadade, rei de Damasco, 
capital da Síria. Era o ministro da guerra, homem corajoso, forte, guerreiro e famoso. Naamã 
tinha todas essas qualidades, porém era leproso, e ainda assim orgulhoso.  
Orgulho é uma das raras palavras, na língua portuguesa, que não tem sua matriz no grego ou 
no latim. Ela tem origem catalã (orgull) e designa a pessoa que tem um conceito exagerado 
de si mesmo. 
 
Sintomas do orgulho: 
• Possui exagerado senso de superioridade, 
• Pensa estar sempre com razão e os outros estão errados, 
• É resistente à mudanças necessárias, 
• Normalmente quer ser servido ao invés de servir 
• Não pede ajuda aos outros, pois isso significa ter que reconhecer sua incapacidade 
• Tem dificuldade em depender de Deus, pois se considera autossuficiente. 
 
Entretanto, hoje é o dia em que você pode vencer o orgulho e desistir dele de uma vez por 
todas! Vamos aprender com Naamã: 
• “Então, chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram, e disseram: Meu pai, se o profeta 

te dissera alguma coisa grande, porventura, não a farias? Quanto mais, dizendo-te ele: 
lava-te e ficarás purificado.” (2º Reis 5:13,14a) 

• “Então, desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de 
Deus; e a sua carne tornou, como a carne de um menino, e ficou purificado.” (2º Reis 5:14) 

• “Então, voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, e pôs-se diante dele, 
e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel…” (2º 
Reis 5:15) 

• “E disse Naamã: seja assim; contudo, dê-se a este teu servo uma carga de terra de um 
jugo de mulas; porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a 
outros deuses, senão ao SENHOR.” (2º Reis 5:17) 

 

Aplicação: O seu orgulho tem trazido alegria ou tristeza para você e aqueles que estão à sua 

volta? O seu orgulho tem sido motivo de bênção ou maldição? O seu orgulho tem feito pesso-

as sorrirem ou chorarem? Posso afirmar, com toda certeza, que seu orgulho tem sido muito 

mais prejudicial do que benéfico. 



 
 

•Pedidos de orações 
 

•Adriano (Vizinho Cris) – Tratamento de câncer 
•Adriana, Hyago e Orlando Ciavolelli – Vida Espiritual 
•Antônio Benito (pai de Juliana) - tratamento de câncer; 
•Antônio (Pai de Sergio) – Cirurgia no coração; 
•Caroline Santos – vida espiritual; 
•Dalva Formighieri (Amiga Licia) –  Venda de propriedade; 
•Daniel Kitzig Silva (amigo Lucio) – dependência química; 
•Debora Cunha – Sindrome do Pânico e saúde; 
•Denilson Sampaio (amigo Lucio) - estruturação familiar; 
•Dolores (mãe de Ruy) - Alzheimer, diabetes e dores; 
•Dulcinda (avó de Paulo) – Alzheimer; 
•Eduardo Camargo (filho José Milton) – saúde e vida espirit. 
•Geraldo (irmão neta) - Síndrome de Guillain-Barré; 
•Gertrudes – pede pela família; 
•João Camargo (irmão da Têre) doença no coração; 
•Josefa (irmã Chinha) - tratamento de câncer;  
•Josiane Sampaio - vida espiritual e saúde; 
•Juliana Sottomaior (sobrinha de Sottomaior) – câncer; 
•Lucas Vinicius (neto Daltiva) – vida espiritual; 
•Lucio Almeida - processo judicial, direc. profissional; 
•Marcelo (amigo Débora) - aneurisma, em estado de coma; 
•Marcos Teodoro - audiência processo trabalhista; 
•Maria Benito – saúde; 
•Mariane e Carlos Almeida (família Lucio) – vida espiritual; 
•Mariana Klingelfus – (amiga Lucio) - saúde 
•Miguel (Sobrinho Cris) – foi diagnosticado com autismo; 
•Raissa (filha Lucio) – Estudando no exterior 
•Ricardo (filho de Rose, esposa do Adeildo) – saúde; 
•Salim (Primo Cris) – Tratamento de câncer; 
•Suzana (Sobrinha Cris) Tratamento de câncer; 
•Vera Ferreira - saúde dos pulmões, cirurgia; 
•Valter Cavalcante (irmão Priscila Cavalcante) - saúde e vida 
espirit. 

 

 

Tema das  pregações para 
março: 

Desista para ser feliz! 
  

Tema das aulas de cresci-
mento espiritual - ACEs para 

março: 

O segredo da felici-
dade (Filipenses) 

É tempo de           rar 

ATENÇÃO 

Dias 8, 15 e 22 de 

abril 

no horário da  

escola dominical 

 

 

 

 

 

 

Treinamento para 
todos os homens que  
servem os cultos, ou 
seja, nas ceias, ofer-
tas, orações e pas-

sam as bandejinhas. 

 

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

 

Escola Dominical -  09h15    
Culto Dominical - 10h30             

Retiro de jovens 
29 DE MARÇO  A 1 DE ABRIL 

SIMPLESMENTE 

JESUS 

CHÁCARA MONTE SIÃO 
PALMEIRA/PR 

R$ 185,00 até 25/03 
 

A PARTIR DE 16 ANOS 
 

Interessados: falar com 
Bruna Muchau ou Priscila 

 Viagem missionária 
para 

 Maringá  
no dia 21 de abril 

 

Os interessados devem fa-
lar com Alvacir Machado 

Hoje após o culto 

 

 

 

 

Portanto... tragam 
carne já tempera-
da, arroz, salada e 
refrigerantes para 
sua família e convi-

dados. 

Aulas experimentais de  

CANTO 

p/ todos os interessados 
 

 
Prof. Cristiane Serkes 

Segunda feira, dia 26/março  

às 20:00 hs  

 

Dúvidas e informações 
com Ruy ou Gilberto 

Evento das mulheres  

Às 15:00 h 

Convide suas amigas para 
uma tarde bem agradável e 
traga um prato de doces ou 

salgados 

Chá com Deus 
14/abril 

Informações com Jeanny, 
Simone e Luciana 


