
QUEM PROCURA ACHA 
Lição 1 - O dom da sabedoria 

 

ABERTURA:  
A. O que é sabedoria para você?   
B. Como age uma pessoa sábia?  
PROPÓSITO:  
Nosso propósito é descobrir porque devemos valorizar a sabedoria e o discerni-
mento mais do que as riquezas, honra e vida longa. 
Deus considerou Salomão como o homem mais sábio na face da terra. Certamen-
te, ele não era um tolo, pois pediu esta sabedoria a Deus e recebeu.  
Ele começou seu reinado como um homem simples, que sabia que nada sabia. 
Sendo assim, buscou o dom da sabedoria de Deus. (1 Reis 3) 
EXAMINANDO AS ESCRITURAS: 1 Reis 3:1-15  
A. O que as ações de Salomão nos revelam sobre o seu caráter de maneira positi-

va e negativa? (vs. 1 a 4) 
B. O que a declaração de Deus, a Salomão, em seu sonho, lhe revela sobre a visão 

que o Senhor tinha dele? (v.5) 
C. Depois de dar graças, o que Salomão pediu ao Senhor?  E que razões ele deu 

para apresentar este pedido particular a Deus? (vs.7-9) 
D. Se Deus lhe falasse: “O que você quer que eu te dê? ”, como você responderia? 
E. Por que o Senhor se agradou do pedido de Salomão? (vs. 10-15) 
F. Os versículos 16 a 28 mostram a primeira oportunidade de Salomão para colo-

car sua sabedoria em prática. O que as duas mulheres apresentaram a ele?    
G. Nesta cena de julgamento, como Salomão descobre a verdade e expressa sabe-

doria em suas ações? 
 APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 
A. Como devemos valorizar a sabedoria e o discernimento mais do que as rique-

zas, a honra e vida longa? 
B. Salomão em seu papel de juiz nos ensina que devemos ser capazes de discernir 

entre a verdade e a falsidade.  
C. Salomão também revela nossa necessidade de sabedoria.  Por que nossa habili-

dade de discernir a verdade é insuficiente sem sabedoria? 
PONTOS: 
A. Devemos valorizar a sabedoria e o discernimento mais do que riquezas, honra 

e uma vida longa.   
B. A sabedoria vai influenciar nossas vidas mais do que qualquer riqueza ou honra. 
C. Devemos desenvolver o hábito de pedir ao Senhor o dom da sabedoria para 

guiar nossas vidas. 

29 
Abril 

2018 
Uma Grande Família em Cristo, Comprometida a Viver para 
Deus, Valorizar Um ao Outro e Vencer Curitiba e o Mundo 

para Cristo! 

 

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             

Vencendo a impaciência 
 

Esperar é uma virtude. Num mundo de tantas pressões e correrias é raro encontrar pessoas que tenham 
disciplina para aguardar a sua vez, ouvir e até mesmo sofrer algum prejuízo em razão da espera. A grande 
maioria das pessoas não para, entraram no ritmo desenfreado da pós-modernidade e não conseguem mais 
aguardar; desejam que tudo seja feito rápido e cobram agilidade dos outros. Atualmente, a paciência é 
uma virtude cada vez mais rara. O Deus, a quem servimos, é paciente (2 Pe 2.9) e Ele deixou um roteiro na 
Sua palavra para que nós possamos desfrutar a vida da melhor maneira possível, mesmo que tudo ao nos-
so redor esteja num caos. 
 
• Respeite o ciclo da vida 

“No sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou”. Gn 2.1-2. 
Tudo na vida tem um ciclo: dias, noites, semanas, anos, nascimento, morte, etc. Aprendemos de 
Deus que precisamos descansar para interromper um ciclo que deve ser respeitado. 

 
• Controle suas ações 

“Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que con-
quistar uma cidade”. Pv 16.32. 
Durante o nosso dia, são acionados alguns gatilhos que disparam a impaciência. Precisamos reco-
nhecer esses gatilhos para antecipá-los antes que ocorra um ato de impaciência. 

 
• Entregue a Deus aquilo que você não pode controlar 

"Descanse no SENHOR e aguarde por ele com paciência; não se aborreça com o sucesso dos ou-
tros, nem com aqueles que maquinam o mal." Sl 37.7; 
Há coisas e situações que não podemos controlar, mas são uma oportunidade para confiarmos 
no nosso Deus. Podemos perder facilmente a paciência quando a situação foge ao nosso contro-
le, ou quando fazemos tudo o que é correto e justo e não prosperamos. Porém, são nessas situa-
ções que Deus trabalha em nosso caráter. 
 

CONCLUSÕES: Trabalhe com dedicação, estude com afinco, faça tudo com capricho e comprometimento, 
mas PARE para contemplar o Criador, para descansar o corpo e trazer paz para a sua alma. Peça diariamen-
te para Deus sondar o seu coração e moldar o seu caráter e quando tudo fugir do seu controle, confie n’E-
le. Podemos esperar o melhor que Deus tem a nos oferecer e deixá-lo promover a cura para nossa impaci-
ência. 



 
 
 

• Pedidos de orações 
 

• Adão Costa (amigo Lúcio) – recuperação infarto; 
• Agnes S P de Paula (filha amiga Lúcio) – hidrocefalia; 
• Ana (irmã de Elisa Sottomaior) – recuperação acidente grave; 
• Antônio (pai de Sérgio) – recuperação saúde; 
• Dayane Klingelfus (amiga Lúcio) –  emprego; 
• Lavinia Bittencourt (madrinha Lúio) – saúde e vida espiritual; 
• Linda Nobre – venda apartamento e emprego para o irmão; 
• Osvaldo Nobre – precisa mais trabalhos (brindes; serigrafia); 
• Roberto Alarcon (padrinho Lúcio) – saúde e vida espiritual; 
• Sebastião Fajardo (pai amigo Lúcio) – cirurgia; 
• Wilson (pai de Elisa Sottomaior) – saúde; 

 

 

É tempo de           rar 

Começaram as aulas quinzenais de canto  

com a professora Cris  

Próxima aula: 5 de abril (sábado) às 19h 
 

Incentivamos a participação de todos que se interessarem 
em aprender canto 

Os participantes poderão pagar conforme a sua possibili-
dade  depositar nas ofertas dos cultos.  

Valor sugerido: R$ 25,00 

Atenção ao novo critério 

 A partir deste boletim, os pedidos permanecerão na lista 
durante apenas 4 semanas. Se o seu pedido for atendido 

antes de 4 semanas, favor informar aos membros do Minis-
tério de Orações para que a igreja possa agradecer pelas 

bênçãos recebidas.  

Se após 4 semanas você desejar manter o seu pedido, na 
lista, favor solicitá-lo novamente. 

Como solicitar pedidos de orações 
 

Os pedidos de orações podem ser solicitados através do site da 
Internet ou colocando-os na caixinha que encontra-se sobre o 

balcão que fica sob a escada. 

Evite fazer pedidos diretamente aos dirigentes, no dia  do 
culto 

Membros do Ministé-
rio de Orações 

Atualmente os membros 
do Ministério de Orações 
são as nossas irmãs San-
dra, Letícia e Sônia. Elas 

pretendem ampliar as ati-
vidades do Ministério e 
convidam a todos que 

quiserem participar deste 
Ministério, que entrem 
em contato com elas. O 
Ministério de Orações 

agradece. 

 

Orem pelas missões em São 
Mateus do Sul,  Maringá e 
pelas igrejas nestas cida-

des! 

Ministérios em ação 

Poucos conhecem, mas existe um Ministério de Preparação da Ceia do Senhor que a prepara 
a ceia a ser servida, todos os domingos, durante os cultos. No início de cada  ano a liderança 
do Ministério convida duas pessoas, por mês, para servir e é feita a escala do ano.  

A coordenação é responsável por manter o estoque de suco de uva, dos biscoitos (pão) para 
a ceia, além de chegar cedo, aos domingos, ver se está tudo certo, não faltar nada assim co-
mo preparar para retiros, doentes e eventos especiais. 

A congregação agradece às irmãs Sandra e Sônia que estiveram à frente deste 
Ministério há mais de 20  anos e entende que é o momento de darmos oportuni-
dade a outras pessoas assumirem a coordenação, portanto, se você se conside-
ra em condições de servir na coordenação, favor falar com elas. 

Preparem-se para o Congresso 3 em 1 - 2018 

Dias 14, 15 e 16 de setembro 

Preço das refeições R$ 15,00 

Total para participantes fora de Curitiba: R$ 90,00 

Tema: “Eu e minha casa serviremos ao Senhor” 

Campanha dos universitários americanos de Oklahoma 

Como tem acontecido nos últimos anos, o nosso ex-missionário, Ênio 
Latorre ,trará 16 jovens que desejam conhecer congregações brasileiras 
e servir de alguma forma. Eles estarão em Curitiba entre os dias 14 e 21 
de maio.  Ênio realizará palestras na igreja do Cajuru (4ª feira) e no Re-

bouças (5ª, 6ª, sábado e domingo no culto) 
Os jovens apreciam ficar na casa de brasileiros para conhecer a cultura e 
fazer amigos, portanto, os irmãos que puderem hospedá-los, favor co-

municar o irmão Pedro Jory.  

 
 

Encontro de casais 

Sábado dia 19 de 
maio, as 19:30  

No prédio da igreja  

Responsáveis: Paulo e 
Simone. 

Café da Manhã  do  

DIA DAS MÃES 
Os filhos servirão o café 

para as mães 

13 de maio, as 9H 

Neste dia não haverá ACE 

 
 

 

   Noite dos namorados  
     9 de junho, as 19:00H 
 

 

Vem aí 


