
 QUEM PROCURA ACHA  

Lição 8 – Em Busca da Vitória  

ABERTURA:  

A. Você já se sentiu abandonado? Quando?  

B. Você já ficou decepcionado com alguém? O que aconteceu?  

PROPÓSITO: O Salmo de hoje é conhecido como profético. Ele expressa a re-
alidade do rei Davi num certo momento, como também a angústia de Jesus nas 

suas últimas vinte e quatro horas de vida. Vamos aprender que sempre haverá 
vitória, mesmo que soframos por muito tempo.  

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: SALMOS 22:1-21  

A. Quais são as frases nestas passagens que descrevem a experiência de Jesus? 
(v. 1, 7, 16, 18)  

B. O salmista está expressando decepção com Deus. Quais frases expressam 
esta decepção? (v. 1- 8)  

C. Quais são as atitudes de Davi para superar esta fase de decepção na sua vi-

da com Deus? (v. 3- 5)?  

D. Davi lembrou de que? (v. 9-10)  

E. O que Davi pediu a Deus? (vs. 11,19)  

F. Em quem Davi buscou ajuda? (v. 19-21) Por quê?  

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA:  

A. Você, alguma vez, já esteve decepcionado com Deus? Quando?  

B. Quais são as consequências de uma vida decepcionada com Deus?  

C. Existe alguma coisa ou área na sua vida que está dependendo de uma ação 
direta de Deus? Qual?  

D. Se fizermos alguma escolha errada, como devemos agir?  

PONTOS:  

A. Todos passamos por dificuldades, até Jesus sofreu muito, mas com uma vida 
dedicada a Deus, mesmo que venha a morte, temos a vitória.  

B. O sofrimento e morte de Jesus trouxeram bênçãos para todos. Vamos ficar 
perto de Deus.  
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Tema: Viva segundo a vontade de Deus 
Texto: 1 Pedro 4:1-6 

 
          Em todo o Novo Testamento lemos sobre a vida transformada que segue a con-

versão genuína. Quando Deus perdoa os pecados em nossa vida, através da fé, arre-
pendimento e batismo, a justiça de Cristo é creditada em nossa conta e o Espírito de 

Deus passa a habitar em nossos corações, as coisas velhas se passam e tudo se faz no-
vo (2Co 5.17). Todavia, o processo de transformação é longo, envolve mudança de ati-
tudes, motivações, hábitos e a escolha de verdadeiros amigos. 

 
       Vivemos num mundo distorcido, quando abrimos ou ligamos o jornal só vemos vio-
lência, morte, corrupção e pessoas sem dignidade nos hospitais, entretanto, quando 

chegamos a Cristo, temos a experiência de estar na contramão da sociedade, não even-
tualmente, mas sempre; ou pelo menos seria para estarmos. Paulo fez uma boa imagem 
do que acontece na sociedade humana, bem por trás do que se pode ver e apurar. Esta-

mos no fluxo natural da sociedade à parte de Deus.  
 
“nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste 

mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos 
que vivem na desobediência.” (Ef 2.2) 
 

Atitude de Cristo 
 “Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento; 

pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. ” (1Pedro 4.1). 
 
Vontade de Deus  

“Para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos 
homens, mas segundo a vontade de Deus” (1Pe 4.2). 
 

Transformação do passado 
“No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Na-
quele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e 

farras, e na idolatria repugnante. ” (1Pedro 4.3). 
 
Esperança da vida eterna  

“Por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo jul-
gados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. (”1Pd 4.6) 
 

Aplicação: Tudo em 1 Pedro 4.1-6, tanto as advertências quanto as recompensas, 
pressupõem que você seja um cristão. Isso não significa usar uma cruz no pescoço, co-
locar um adesivo no carro ou frequentar uma igreja. É fácil se parecer com um cristão 

em certos momentos e em determinados lugares. Mas, viver uma vida de integridade 
em todos os lugares e em todos os momentos, isso é algo muito diferente. 



 

É tempo de           rar 

Orem pelas missões em São Mateus do Sul,  Maringá  

e pelas igrejas nestas cidades. 

Pedidos de oração 
- Adão Costa – recuperação de cirurgia; 
- Ana Bellon e família – Direcionamento espiritual; 
- Ana Cristina Sobocinski, Simone Wolaszek e Patrícia Borelli (vida espiritual e saúde) 
- Antônio Benito – saúde e vida espiritual; 
- Antônio, Guilhermina, Caroline, João Arthur, Letícia Maria Cunha (vida espiritual e paz 
com a família) – familiares de Débora Cunha; 
- Carlos Maurício Kleinke – vida espiritual; 
- Carol Santos (cunhada de Juliana Reis) – emprego; 
- Caroline Santos (mãe de sobrinhas - Lucio) – vida espiritual; 
- Dalva Formighieri – vida espiritual e saúde; 
- Debora Cunha – saúde e emprego fixo; 
- Elizandra, Raissa e Nelson – vida espiritual; 
- Eloá (filha da Vanessa) – saúde; 
- Irece de Lima – tratamento de tumor; 
- Janice Silva – fibromialgia; 
- Joseli Gonsalves – dependência química; 
- Juliana Reis – vida espiritual; 
- Lavínia Ribas Bittencourt – Saúde e direcionamento espiritual; 
- Lícia Almeida – saúde e vida espiritual; 
- Lucio Almeida – saúde e processo judicial; 
- Marcio F. Nascimento – saúde, equilíbrio financeiro e vida espiritual; 
- Marco Teodoro – ação trabalhista; 
- Maria Huguen – saúde; 
- Maria Luiza - Recuperação de cirurgia; 
- Maria, Anderson, Rosane, Evelin, Janete, Floresvaldo (familia Juliana Reis) – vida espiri-
tual e saúde; 
- Marina Klingelfus – flebite; 
- Osvaldo Nobre – mais trabalhos; 
- Paulo (amigo Raquel) – saúde; 
- Roberto R. R. Alarcón – saúde e vida espiritual; 
- Rubens Bello – transplante de rim; 
- Sebastião M. Nascimento – recuperação de cirurgia; 
- Simone e Luiz Eduardo F .M. Pereira – restauração de casamento; 
- Suzana tratamento de câncer e seu filho Miguel doença degenerativa e autismo (família 
Cris); 

 

 

 

 

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 


