
QUEM PROCURA ACHA 
 

Lição 2 - Sabedoria incomparável 

 
ABERTURA: 
A. Descreva um dos mais comoventes convites que você já recebeu. 
B. Você já se perdeu alguma vez? Comente.  
PROPÓSITO: 

O propósito é proporcionar o desejo de conhecer a Deus e aplicar a sabedoria 
divina, em nossas vidas, deixando de lado nossos próprios pensamentos e cami-
nhos. Em Isaías 55, o profeta antevê o cativeiro na Babilônia. O povo era tenta-
do a buscar os confortos passageiros desta vida em vez da “sólida alegria e te-
souros duradouros”, o que “nenhum dos filhos de Sião conhece”, tudo gratuita-
mente através da aliança de Deus. 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: Isaías 55 
A. Qual o convite que o Senhor apresenta ao seu povo? (v. 1,2)  
B. Quais as coisas pelas quais as pessoas estão dispostas a pagar ou a trabalhar? 

(v.2) 
C. Quais as promessas que Deus faz à nação de Israel? (v. 3-5) 
D. Isaías exorta o povo de Deus: “Buscai ao Senhor enquanto se pode achar” (v. 

6,7). O que devemos fazer para buscar ao Senhor?  E que garantia Deus dá 
àqueles que o buscam? (v.7) 

E. Como os pensamentos incomparáveis de Deus e seus caminhos contrastam com 
os nossos? (v. 7-9) 

F. Como a Palavra de Deus é semelhante à chuva e à neve? (v.10-11) 
G. Quais os benefícios que viriam à nação na medida em que o povo buscasse o 

Senhor? (V. 12, 13) 
APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 
A. Em quais áreas específicas você tem descoberto que os seus caminhos são dife-

rentes dos pensamentos de Deus? 
B. Que tipos de pensamentos interrompem sua comunhão com Deus e impede-o 

de escutar “seus pensamentos mais altos”? 
C. Que tipos de pensamentos são mais difíceis para você deixar de lado? 
D. Nas últimas semanas, como tem visto a Palavra de Deus alcançar seus propósi-

tos em sua vida ou na de alguém que você conhece? 
PONTOS: 
A. Vamos desenvolver o desejo de conhecer a Deus! 
B. Aplicar a sabedoria divina em nossas vidas! 
C. Deixar de lado nossos próprios pensamentos e caminhos! 
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Série: uma nova identidade 

Superando as provações 
Texto: 1 Pedro 1:3-12 

 
Estamos começando uma série de mensagens sobre a qual nos debruçaremos nos próximos 
domingos. O alvo do estudo será 1 Pedro, conhecida como uma das cartas gerais ou católicas 
porque, no período que sucedeu sua escrita, foi uma das cartas cuja autoria foi reconhecida 
mais rápida e amplamente como sendo do apóstolo Pedro, para a igreja da Ásia Menor, atual 
Turquia. 
 
“Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo 
estranho lhes estivesse acontecendo”. (1Pe 4.12)  
 
Naquele tempo isso era estranho e hoje, ainda mais. Quando ouvimos e lemos histórias de mar-
tírio e crueldade por causa da fé cristã, ficamos chocados.  
Viver numa sociedade livre e saber o que está acontecendo em ditaduras religiosas nos angusti-
am. Além dos martírios em si, alguns cristãos sofrem várias formas de hostilidade. São rejeitados 
por defender pontos de vista da fé cristã, considerados reacionários quando chamamos de pe-
cado o que é pecado, enquanto a sociedade pluralista se indigna com um pensamento fechado. 
 
Que razões podemos ter para superar o sofrimento, e ainda com alegria? 
 
1ª Razão: A herança disponível para cada cristão no futuro: “Nisso vocês exultam, ainda que 
agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação”. (1Pd1.6) 
2ª Razão: As experiências difíceis aperfeiçoam a fé: “pois os nossos sofrimentos leves e mo-
mentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos 
eles.”(2Co 4.17) 
3ª Razão: A esperança da honra prometida: Ao longo da vida do Senhor Jesus na terra, Ele foi 
reconhecido, adorado e honrado pelos homens, ora por causa de seus milagres, ora por suas 
palavras, etc. 
4ª Razão: A experiência da comunhão pessoal com o Senhor Jesus: “Mesmo não o tendo visto, 
vocês o amam; e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e 
gloriosa”, (1Pd1.8) 
5ª Razão: A certeza da libertação no presente: “pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, 
a salvação das suas almas.” (1Pd1.9). Veja que o que está sendo alcançado é agora, e não no 
futuro. Já, agora, alcançamos o propósito de Deus: a salvação de nossas almas. 
 
Conclusão: As ameaças da vida presente não podem efetivamente tirar nossa alegria. Na verda-
de, mesmo os sofrimentos são matéria prima para que cresçamos no Senhor. “Tenho lhes dito 
estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja comple-
ta.” (Jo 15.11) 



 
 
 

• Pedidos de orações 
 

• Adão Costa (amigo Lucio) – Recuperação infarto; 
• Agnes S P de Paula (filha amiga Lucio) – hidrocefalia; 
• Antônio (pai de Sergio) – Recuperação saúde; 
• Antônio Benito (pai de Juliana) – saúde e vida espiritual; 
• Dalva Formighieri (amiga Lucio) – vida espiritual; 
• Dayane Klingelfus (amiga Lucio) –  emprego; 
• Debora Cunha – emprego fixo; 
• Elisa Sottomaior - perda de seu pai, conforto para ela e família  
• Elizandra, Raissa e Nelson (família Lucio) – vida espiritual; 
• Juliana Reis – vida espiritual; 
• Lavinia Bittencourt (madrinha Lucio) – saúde e vida espiritual; 
• Linda Nobre – venda apartamento e emprego para o irmão; 
• Lucio Almeida – processo judicial; 
• Mãe de Maria Luiza – Alzheimer; 
• Maria Luiza – saúde, problema de coração; 
• Marina Klingelfus (amiga Lucio) – flebite; 
• Osvaldo Nobre – Mais trabalhos (brindes; serigrafia); 
• Roberto Alarcon (padrinho Lucio) – saúde e vida espiritual; 
• Sebastião Fajardo (pai amigo Lucio) – cirurgia; 
• Sottomaior – conforto e sabedoria para os sobrinhos que perde-

ram a mãe Ana, irmã de Sottomaior; 
• Wilson (pai de Elisa Sottomaior) – Saúde; 

 

 

É tempo de           rar 

Atenção ao novo critério para os pedidos de orações 

 Os pedidos permanecerão na lista durante 4 semanas. Se o seu 
pedido for atendido antes de 4 semanas, favor informar aos 
membros do Ministério 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 através de internet ou da caixinha 

de pedidos sobre o balcão. 

 

Ministério 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 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             

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. 

 
 

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 

Campanha dos univer-
sitários americanos 

de Oklahoma 

de 14 a 21 de maio 

Ênio Latorre chegará 
com 16 jovens 

Fale com Pedro Jory 
para hospedar 1 ou 2 

destes jovens 

 

 

Participe das aulas de 
canto com a profes-

sora Cris 

Aos sábados às 19h, 
de duas em duas se-
manas a partir de 5 

de maio 

 

 

 

 

 

 

Preparem-se para o 
Congresso 3 em 1 - 

2018 

Dias 14, 15 e 16 de se-
tembro 

Tema: “Eu e minha casa ser-
viremos ao Senhor” 


