
A GRANDE ESPERANÇA 
 

Lição 6 – Aproveitando as oportunidades 

ABERTURA: 
 A. Qual foi o seu primeiro emprego, você acha que valeu a pena? 
 B. Qual é o serviço que você mais gosta de fazer? 
 

PROPÓSITO: Todos os dias perdemos muitas oportunidades, pelas escolhas que 
fazemos, sem perceber. Perdemos algumas oportunidades, por falta de interes-
se, mas a maioria, por falta de entendimento, pois não sabemos como será o 
amanhã. Algo que, hoje, parece bom amanhã se mostra ruim; algo que parece 
ruim hoje, amanhã se mostra excelente. Como não sabemos o futuro, muitas 
vezes escolhemos errado e perdemos boas oportunidades. 
 
EXAMINANDO AS ESCRITURAS: MARCOS 10:46-52 
A. Por que precisamos estar atentos as coisas de Deus (v.47)? Explique. 
B. Por que precisamos ter a mesma atitude de Bartimeu (Mas ele cada vez grita-

va mais...v.48)? 
C. Por que precisamos aprender a confiar no Senhor (Lançou a capa, deu um sal-

to e foi ter com Jesus...v.50)? 
D. O que Bartimeu foi pedir a Jesus (v. 51)? 
E. Qual foi a resposta de Jesus (v. 52)? 
F. Qual é a recompensa de quem confia em Jesus (v. 52)? 
 
APLICAÇÃO PARA NOSSAS VIDAS: 
A. O que Bartimeu fez quando percebeu que Jesus estava passando por ali? 
B. O que pode acontecer se perdermos a oportunidade que Deus nos dá? 
C. Porque é tão difícil sair da situação de conforto e ir em direção a Jesus? 
D. Bartimeu lançou a capa para ir até Jesus, o que você precisa “lançar” para cor-

rer para Jesus? 
 
PONTO: 
A. Quer viver melhor usufruindo das oportunidades que Deus dá? 
B. Deus nos dá várias oportunidades para que tenhamos uma vida abundante, 

mas para isso precisamos aprender com Ele, confiar nos seus ensinos (no que 
Ele diz) e obedecê-lo. Quer isso para você? 
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Reclame menos e ore mais 
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“Murmuração” é a atitude de lastimar-se, de queixar-se em voz baixa, de resmungar;  
de criticar e censurar, de falar contra a outra. 
 
Na Bíblia, a murmuração é vista na atitude dos filhos de Israel no deserto, após a saí-
da da escravidão do Egito, a caminho de Canaã. 
 
A questão é que os hebreus saíram do Egito, mas o Egito não saiu dos hebreus. Nesse 
episódio percebe-se uma murmuração tão intensa que se transforma em rebelião. 
 
Murmurar aparece nos escritos de Tiago, Paulo e Judas e significa: soltar queixumes; 
conversar difamando ou desacreditando alguém, conceber mau juízo, declarar insa-
tisfação de forma discreta e mal-humorada, reclamar. 
 

Por que murmuramos? 
Atitude de reclamar sistematicamente é um sintoma de um problema cuja origem 
pode ser emocional. Toda pessoa que vive reclamando de tudo, o tempo todo, tem 
um déficit emocional.  
 

TRISTEZA - Paulo, falando de contribuição usa a seguinte expressão em 2ª Corín-
tios 9:7: “Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, 
não com tristeza (Grego ‘Ek Lypês’ = murmurando), nem por obrigação, pois 
Deus ama quem dá com alegria”. 

RAIVA - Segundo alguns psiquiatras é normal sentir raiva, um sentimento de pro-
testo, insegurança, timidez ou frustração, contra alguém ou alguma coisa, 
que as pessoas demonstram quando se sentem ameaçadas. 

EGOÍSMO - É o hábito ou a atitude de uma pessoa colocar seus interesses, opini-
ões, desejos, necessidades em primeiro lugar, em detrimento (ou não) do 
ambiente e das demais pessoas com que se relaciona. É o contrário de altru-
ísmo. 

 



 
 

• Pedidos de orações 
 

 
• Adriano (Vizinho Cris) – Tratamento de câncer 
• Adriana, Hyago e Orlando Ciavolelli – Vida Espiritual 
• Antônio Benito (pai de Juliana) - tratamento de câncer; 
• 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 e Nira) – 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; 
• Juliana Sottomaior (sobrinha de Sottomaior) – câncer; 
• Lucas Vinicius (neto Daltiva) – vida espiritual; 
• Lucio Almeida - processo judicial, direcionamento prof.; 
• Marcelo (amigo Débora) - aneurisma, estado de coma; 
• Marcos Teodoro - audiência processo trabalhista; 
• Maria Benito – saúde; 
• 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; 
• Valter Cavalcante (irmão Priscila Cavalcante) - saúde e 

vida espirit. 

 

 

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. 

 

Orem pelas missões em 
São Mateus do Sul,  Ma-

ringá e pelas igrejas nestas 
cidades! 

 

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             

 Viagem missionária 
para 

 Maringá  
no dia 21 de abril 

 

Os interessados devem fa-
lar com Alvacir Machado 

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 

Nosso tema 
para  

2018 


