
A GRANDE ESPERANÇA 
 

Lição 7 – O melhor da terra 

 

ABERTURA: 
A. Qual é a melhor comida para você? 
B. Você tem se contentado com, apenas, o que é bom ou você tem buscado o 
melhor? 
PROPÓSITO: Todo ser humano busca o melhor, mas isto é um conceito que mu-
da de pessoa para pessoa. Para alguns o melhor é ter dinheiro para gastar com o 
que gosta; para outros é economizar e fazer um pé de meia para o futuro, já pa-
ra outros, nem tem a ver com coisas materiais, mas com paz, alegria, saúde e 
família. 
EXAMINANDO AS ESCRITURAS: 1 Pedro 1:3-12 
A. Qual foi o motivo de Pedro bendizer (adorar) a Deus (v.3)? 
B. Quais as promessas para quem está buscando o melhor (v. 3-5)? Explique ca-
da uma delas. 
C. Quanto tempo duraria as provações que os cristãos estavam enfrentando 
(v.6)? 
D. Quais são as bênçãos, provindas das provações, na vida do cristão(7)? Co-
mente. 
E. Você tem fé em Deus? Qual é o resultado desta fé (v.9)? 
F. Qual é a recompensa de quem permanece firme nas provações (v. 10)? 
APLICAÇÃO PARA NOSSAS VIDAS: 
A. Você gosta de coisas boas? Você gostaria de ter o melhor? 
B. Deus tem prazer em dar o melhor para nós? 
C. Você quer o melhor de Deus para a sua vida e família? 
D. Você está disposto(a) a ouvir a Deus e aprender com Ele? Quer a ajuda d’Ele 
para poder fazer isso? 
PONTO: 
A. Esta vida baseada na esperança da nossa salvação, vai muito além do que te-
mos hoje. Quando dirigimos os nossos olhar para o alto, certamente viveremos 
as coisas do alto, mas quando olhamos as coisas da terra, certamente viveremos 
as coisas desta terra. 
B. Que a nossa firme esperança seja sempre a herança da vida eterna, que está 

guardada, mas há de se manifestar, pois assim cremos e esta é a nossa melhor 

esperança. 
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Vencendo o poder destrutivo da ira 
 
 

“Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de to-
dos. Façam todo possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-
se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança; eu retribuirei, diz o 
Senhor. Ao contrário: se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer; se tiver sede, dê-lhe 
de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem 
vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem.” (Rm 12.17-21) 
 
Esse texto Bíblico nos ensina como devemos desistir da ira para sermos felizes. É interes-
sante que a ira é uns dos pecados mais cometidos por nós desde a tenra idade até a ve-
lhice. Por ser tão comum e por conviver com esse sentimento, desde cedo, não damos a 
devida importância de como ele afeta a qualidade de nossa vida e de quem convive co-
nosco. 
 
Três homens tiveram experiências com a ira: 
 
Caim: “Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, 
por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor acei-
tou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se 
enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: Por que você está furio-
so? Porque se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem não será aceito? Mas se não 
o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve 
dominá-lo.” (Gênesis 4.3-7) 
 
Pedro: “O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente 
ignora o insulto.” (Provérbios 12.16) 
 
Jesus: “Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes do sol se 
por e não deem lugar ao diabo.” (Efésios 4.26-27) 
 
Desafio: 

• Quantos nessa manhã desejam pedir a Deus que os ajude a se livrar da ira? 
• Quantos tem coragem hoje de dizer Deus eu preciso deixar a ira para ser feliz? 



 
 

• 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 

 

Almoço  15 de abril 
Carne de panela, arroz, feijão, farofa, maio-

nese e salada 

Destinado à arrecadação de fundos para o Retiro 
Feminino (25,26 e 27/maio) 

De 0 a 6 anos: free 
De 7 a 11: R$ 6,50 

De 12 em diante: R$ 13,00 


