
QUEM PROCURA ACHA  

 

Lição 7 – Somente Em Deus  

ABERTURA:  

A. Quais são as qualidades que um amigo precisa ter?  

B. Por que é importante ter um amigo em quem você possa confiar?  

 

PROPÓSITO: Davi era realmente muito dependente de Deus, n’Ele confiava 

sempre e não nas riquezas. Jamais Davi atribuiu a si mesmo qualquer glória por 

qualquer conquista sua ou vitórias nas guerras e livramentos. Sua mente era disci-

plinada para glorificar a Deus sempre e nele colocar a sua esperança.  

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: SALMO 62  

A. Quantas vezes as palavras “somente” ou “só” são usadas neste salmo?  

B. Davi tinha inimigos que queriam vê-lo derrotado? (v.3)  

C. Em que ou quem Davi encontrava solução para seus problemas? (v. 5-6)  

D. Qual conselho Davi deu ao povo de Deus? (v. 8)  

E. Qual o aviso que Davi deu aos seus inimigos? (v.10)  

F. Nós temos pelo menos dois motivos para confiar em Deus. Quais são eles? 

(v. 11,12)  

APLICAÇÕES PARA A NOSSA VIDA:  

A. Quais são algumas dificuldades que você está enfrentando hoje?  

B. Como devemos enfrentar os nossos problemas?  

C. Por que nós precisamos confiar somente em Deus?  

D. O que você deve fazer para alcançar melhores resultados em sua vida?  

PONTO:  

A. Mais uma vez somos chamados à realidade de que o cristão fiel também 

passa por momentos de aflição.  

B. B. São tempos difíceis, de oposição e de confronto com inimigos que estão a 

nossa volta, mas tendo Deus como nosso refúgio venceremos.  
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Tema:  O segredo para uma vida feliz          
1 Pedro 3: 8-12  

 

     Qual é o segredo de uma vida feliz?  

     Uma vida feliz não está fundamentada nos bens, prestígio ou glória. O rei Salomão 
tinha poder e influência e, aparentemente, era um homem feliz. A Bíblia diz que ele pos-
suía terras, palácios, carros e cavalos, ouro e prata, e desfrutava da presença de muitas 

mulheres. Em 2Crônicas está registrado que a rainha de Sabá ao visitar Salomão e ob-
servar sua imensa riqueza, poder e glória, ficou ofegante. (2Cr 9.3-6). No entanto, até o 
final de sua vida, Salomão não conseguiu experimentar a vida ao máximo. Em Eclesias-

tes, ele escreveu: “Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debai-
xo do sol; sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento” (Ec 2.17). Salomão percebeu que 
uma vida feliz não é encontrada em grandes realizações e muita educação (Ec 1.12-14, 

16). Nem encontrada no prazer (Ec 2.3) ou bens materiais (Ec 2.4-11; 4.1-3). 
 

     Nesta passagem, Pedro cita o Salmo 34 e apresenta aos seus leitores o segredo de 

uma vida realmente feliz. Em 1Pedro 3.8-12 existem, pelos menos, quatro áreas que os 
cristãos devem praticar a fim de viverem dias felizes: uma atitude correta, uma resposta 
correta, um padrão correto e um incentivo correto. 
 

Uma atitude correta 
“Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, miseri-

cordiosos, humildes” (1Pedro 3.8). 
 

Uma resposta correta 
“não pagando mal por mal ou injúria por injúria; antes, pelo contrário, bendizendo, pois 

para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança” (1Pe 
3.9). 

 

Um padrão correto 
“Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes refreie a língua do mal e evite que os 

seus lábios falem dolosamente; aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a 

paz e empenhe-se por alcançá-la” (1Pe 3.10-11). 
 

Um incentivo correto 
“Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos 

às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam ma-
les” (1Pedro 3.12). 

 

Aplicação: 
Relacionamentos saudáveis são a essência de uma vida feliz. Eles são importantes se 

queremos glorificar a Deus e desfrutar de Suas bênçãos. Aplique essas palavras em seu 
coração. Você vai ser um canal de bênção para os outros, e você vai herdar uma bênção 
de Deus.  



 

É tempo de           rar 

Orem pelas missões em São Mateus do Sul,  Maringá  

e pelas igrejas nestas cidades. 

Pedidos de oração 
- Ana Cristina Sobocinski, Simone Wolaszek e Patrícia Borelli (vida espiritual e       
   saúde) 
- Antônio Benito (pai de Juliana) – saúde e vida espiritual; 
- Antonio, Guilhermina, Caroline, João Arthur, Letícia Maria Cunha (vida espiritual        
   e paz com a família) – Familiares de Débora Cunha; 
- Ana Bellon e família (amigos Lucio) - Direcionamento espiritual; 
- Carlos Maurício Kleinke (vida espiritual) 
- Carol Santos (cunhada de Juliana Reis) – emprego; 
- Caroline Santos (mãe de sobrinhas - Lucio) – vida espiritual; 
- Dalva Formighieri (família Lucio) – vida espiritual e saúde; 
- Debora Cunha – saúde e emprego fixo; 
- Elizandra, Raissa e Nelson (família Lucio) – vida espiritual; 
- Juliana Reis – vida espiritual; 
- Lavínia Ribas Bittencourt (madrinha Lucio) – Saúde e direcionamento espiritual; 
- Lucio Almeida – saúde e processo judicial; 
- Maria Luiza - Recuperação de cirurgia; 
- Marina Klingelfus (amiga Lucio) – flebite; 
- Marcio F. Nascimento (amigo Lucio) – saúde, equilíbrio financeiro e vida                  
   espiritual; 
- Osvaldo de Andrade (marido Zulmira) – saúde; 
- Raelson Galvão (primo Lucio) – emprego; 
- Roberto R R Alarcón (padrinho Lucio) - saúde e vida espiritual; 
- Rosane Barbosa (tia de Juliana Reis) – saúde 
- Rubens Bello (precisa de transplante de rim) – Amizades de Débora Cunha 
- Sany Saraiva (amiga Lucio) – tratamento câncer; 
- Sebastião M. Nascimento (amigo Lucio) – recuperação de cirurgia; 
- Sergio Vicente (amigo Lucio) – saúde; 
- Simone e Luiz Eduardo F M Pereira (amigos Lucio) – restauração de casamento; 
- Suzana tratamento de câncer e seu filho Miguel doença degenerativa e autismo      
  (família Cris); 
- Vera Terezinha – Recuperação de cirurgia; 

 

 

 

 

Preparem-se para o Congres-
so 3 em 1 - 2018 

Dias 14, 15 e 16 de setembro 

Tema: “Eu e minha casa servi-

remos ao Senhor” 

 

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             

 Treinamento de líderes e auxiliares dos grupos de 

casa 

  Sua participação é muito importante! 

    Dia 23 de junho, sábado, às 15 horas, no prédio. 

Informações com o Maurício Bini. 

 

 

 

Aulas de canto com a  

professora Cris 

Participe!  

Nas segundas-feiras, quinzenal-

mente, às 19h30. 

 Informações com Gilberto ou 

Ruy. 

Almoço entre  

Irmãos 

 

Venham  

almoçar conosco! 

Dia 24 de Junho, após o culto. 

Carne de panela, arroz, feijão, 
maionese e salada 

Crianças até 6 anos não pagam 

7 a 11 anos: R$ 6,50 

De 12 em diante: R$ 13,00 


