
 QUEM PROCURA ACHA  

Lição 9 – Meu Deus e eu 

ABERTURA:  

A. O que você espera de um relacionamento de amizade?  

B. Qual relacionamento que você tem que funciona muito bem? Por 

quê?  

C. O que você faz para começar novos relacionamentos?  

PROPÓSITO: Descobrir que Deus tem uma maneira pela qual todos 

neste mundo podem ter um relacionamento com Ele.  

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: JOÃO 17:20-26  

A. Quais foram os pedidos de Jesus nesta oração? (v. 20-21)  

B. Em qual relacionamento Jesus quer que todos participem? (v. 21-
23)  

C. Qual o resultado de um relacionamento entre Deus e aqueles que 
creem Nele? (v. 23)  

D. Sabemos que o amor de Jesus produz um relacionamento com 
Deus. Como comunicar esse amor ao mundo? (vs. 20-21) 

APLICAÇÃO NA NOSSA VIDA:  

A. O que você pode fazer esta semana para imitar o Jesus desta leitu-
ra?  

B. Por quem você pode orar para que tenha um relacionamento com 
Deus?  

C. Quem você pode amar ou ensinar a mensagem de Jesus esta sema-
na?  

PONTO:  

A.    A mensagem de amor sobre Jesus produz um relacionamento unido 
com Deus e outros que creem Nele.  

B.   Vamos amar e ensinar nossos amigos e familiares sobre a mensagem 
da morte de Jesus na cruz por nós, além de orar para que eles venham a 

ter um relacionamento com Deus.  
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Como encarar o sofrimento 
Texto: 1 Pedro 4: 12-19 

 
    O fato de servir a Deus não significa que não sofreremos. Na verdade, o após-
tolo Pedro nos dá quatro duras lições sobre os tempos difíceis. São lições necessá-
rias, porque ninguém está isento de tempos difíceis nesta vida (Hb 12.8). 

 
Como cristãos, devemos esperar o sofrimento. “Amados, não estranheis o 
fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma 

coisa extraordinária vos estivesse acontecendo” (1Pe 4.12). 
 

O sofrimento não é algo estranho. Pedro diz que não devemos estranhar “o 
fogo ardente”. 

 

Como cristãos, devemos nos alegrar em meio ao sofrimento. “pelo contrá-
rio, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, 

para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando” (1Pedro 
4.13). 
 

Esperar as provações é uma coisa; se alegrar é algo bem diferente! Na verda-
de, é humanamente impossível. 

 
Como cristãos, devemos examinar a causa do nosso sofrimento. “Não so-
fra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como 

quem se intromete em negócios de outrem; mas, se sofrer como cristão, não se 
envergonhe disso; antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de 
começar o juízo pela casa de Deus é chegada; ora, se primeiro vem por nós, qual 

será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E, se é com dificul-
dade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador?” (1Pedro 

5.15-18). 
 

“Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a 

sua alma ao fiel Criador, na prática do bem” (1Pe 4.19). 
 

Aplicação:  
“Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomen-

dem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem” (1Pe 4.19). Foi esse texto que 

confortou o coração de Pedro, e o coração dos cristãos que estavam sofrendo, e 
certamente confortará o seu coração. 



 

É tempo de           rar 
Pedidos de oração 

- Adão Costa – recuperação de cirurgia; 
- Agatha Maciel - diagnosticada com agorafobia e  

direcionamento espiritual; 
- Ana Bellon e família – Direcionamento espiritual; 
- Ana Cristina Sobocinski, Simone Wolaszek e Patrí-

cia 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; 
- 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 Vanessa) – saúde; 
- Irece de Lima – tratamento de tumor; 

- Janice Silva – fibromialgia; 
- Joseli Gonsalves – dependência química; 

- Juliana Reis – vida 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 espiritual  
e saúde; 

- Marina Klingelfus – flebite; 
- Osvaldo de Andrade – Saúde; 

- Osvaldo Nobre – mais trabalhos; 
- Paulo (amigo Raquel) – saúde; 
- Roberto R R Alarcón – saúde e vida espiritual; 

- Rubens Bello – transplante de rim; 
- Sany Saraiva (amiga Lucio) tratamento câncer; 
- Sebastião M. Nascimento – recuperação de cirur-

gia. 

Atenção aos critérios   
para os pedidos de     

oração 

 Os pedidos permanece-
rão na lista durante 4 se-
manas. Se o seu pedido 

for atendido antes, favor 
informar aos membros do 
Ministério de Oração para 

que a igreja possa agra-
decer pelas bênçãos re-

cebidas.  

Se após 4 semanas você 
desejar manter o seu pe-

dido na lista, favor solici-
tá-lo novamente através 

de internet ou da caixi-
nha de pedidos sobre o 

balcão. 

 

Orem pelas missões  

em  

São Mateus do Sul,   

Maringá  

e pelas igrejas  

nestas cidades. 

 

 

 

 

Preparem-se para o Con-
gresso 3 em 1 - 2018 

Dias 14, 15 e 16 de setem-
bro 

Tema: “Eu e minha casa 
serviremos 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             

 

 

 

 

Aulas de canto com a  

professora Cris 

Participe!  

Nas segundas-feiras, quin-
zenalmente, às 19h30. 

 Informações com Gilberto 
ou Ruy. 

Não percam esse maravilhoso evento! 

Dia 28 de Julho, às 13 horas, 
no prédio da Igreja de Cristo no 
Centro. 

Livro para ser estudado:  

1 Coríntios 

Agora, pois, permanecem a fé, a es-
perança e o amor, estes três, mas o 

maior destes é o amor. 
1 Coríntios 13:13 


