
 MAIS QUE PALAVRAS 
Lição 8 – A Verdadeira Vida 

ABERTURA: 

A. O que te faz feliz? 

B. O que te deixa preocupado (a)? 

C. Quais são suas principais metas na vida? 

PROPÓSITO: 

Como já dissemos anteriormente, o povo de Deus não é formado apenas das constru-
ções físicas, com seus templos, suas cidades, seus comércios, seus muros e sua seguran-
ça. O povo também precisava ser restaurado, renovado, reformado, principalmente em 
sua aliança com Deus, de modo a constituir uma comunidade santa. Numa atitude de 
contrição e quebrantamento, o povo olhou para o passado, a fim de ver onde tinha caí-
do e de não repetir mais os mesmos erros.  

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: NEEMIAS 9 

A. O que levou o povo de Israel a fazer a oração de confissão (v. 1-6)? De que forma os 
levitas iniciaram essa oração? 

B. Israel fez uma retrospectiva de sua história. Quais pecados de seu passado foram re-
conhecidos e confessados (v. 9-18)? 

C. Que atos da bondade e do cuidado de Deus foram vistos na história de Israel (v. 19-
29)? O povo foi grato a Deus por esses atos? 

D. Esse povo merecia ser povo de Deus? Por que Deus sempre lhe dava novas chances (v. 
30-38)? 

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 

A. Como é possível ver a graça de Deus em nossa história? Por que isso nos faz crescer? 

B. Você tem sentido a direção de Deus em sua história de vida? Explique. 

C. São inúmeros os motivos que temos para lhe rendermos graças. Você tem feito isto? 

D. Qual foi a última vez que chorou? Por qual motivo? 

E. Que compromisso temos assumido com Deus? 

PONTO: 

A. São muitas as lições que aprendemos, se você deseja que suas promessas a Deus não 
sejam apenas promessas, parta para a ação. Mude sua agenda e seus hábitos. Não espe-
re para manhã. E lembre-se: coloque em prática a palavra de Deus, e não seja apenas 
ouvinte (Tg 1:22 – NBV). 

B. Que compromisso temos assumido com Deus? 
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Uma Grande Família em Cristo, Comprometida a Viver para Deus, 
Valorizar Um ao Outro e Vencer Curitiba e o Mundo para Cristo! 

 
 

 

 Restaurando a saúde da família 

 
 “O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir; eu vim para que tenham 
vida, e a tenham plenamente”. (João 10:10)  

 

        Como está a sua família? Infelizmente, a família, como instituição divina, está cada 
vez mais doente. O casamento é quase uma instituição falida. Está comprovado que a 
desestruturação de uma sociedade começa dentro da família.  Desajustes familiares cau-
sam verdadeiros terremotos sociais e espirituais por gerações seguidas. Satanás já desco-
briu isto e tem investido constantemente na destruição das famílias.  
 

        O que mais vemos em nossos dias são pais ausentes por causa do alcoolismo, drogas 
e adultério, mães que assumem todos os papéis de liderança de uma casa, avós criando 
seus netos, adolescentes gerando filhos, jovens com crise de identidade e inseguros, e 
assim por diante.  Tudo isso é fruto do naufrágio familiar que a sociedade mergulhou nas 
últimas décadas.  
 

       Uma família doente produz filhos com personalidade e comportamentos doentios. 
Uma liderança familiar ferida produz filhos, netos e toda uma geração doente. A forma 
como os pais conduzem a família pode trazer saúde ou doença que afetará a sua descen-
dência. 
 

Vejamos como a Bíblia apresenta a família: 
 

“Como é feliz quem teme o SENHOR, quem anda em seus caminhos! Você comerá 
do fruto do seu trabalho, e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutí-
fera em sua casa; seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. 
Assim será abençoado o homem que teme o SENHOR! Que o SENHOR o abençoe 
desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua 
vida, e veja os filhos dos seus filhos.” (Sl 128) 
 

Aplicação: Entregue agora mesmo seu lar, suas preocupações, seu passado, suas feridas 

ao Senhor Jesus e descanse nele. Ele diz: "Venham a mim, todos os que estão cansados e 

sobrecarregados, e eu lhes darei descanso” (Mt 11.28) 



 

É tempo de           rar 

 

Endereço - Rua Almirante Gonçalves, 164    Rebouças    F- (41) 3332-7498     
E-mail - idcristo@terra.com.br     
www.igrejadecristo-curitiba.org.br   

Escola Dominical -  09h15    

Pedidos de oração 
-Adriana, Rodrigo e Marcelo Alarcón; Ângela Gomes, Jaqueline Franco, Edelaine 
Haddad, Raelson Galvão, Lara e Suliane Lima; Caroline dos Santos, Agatha, Emily e 
Ryan (filhos) - por saúde e mais proximidade com Jesus; 
- Agatha Maciel - por saúde e mais proximidade com Jesus; 
- Antônio Cunha, Guilhermina e Caroline - paz, saúde e vida espiritual; 
- Ariadne - vida espiritual; 
- Claudete, Railui Jr, Railuiza, Rubson e Rúbia Villalba - saúde e vida espiritual; 
- Cristiane Reis da Silva - saúde e vida espiritual; 
- Debora cunha - saúde, por trabalho e resolução do inventário da família; 
- Dirceu, Denise e Denilson Sampaio - saúde e vida espiritual; 
- Eduardo Alexandre (filho Carminha) emprego; 
- Euclides (tio do Romulo) - tratamento de câncer; 
- Família Juliana Reis - vida espiritual e saúde; 
- Fernando Alves dos Santos - saúde e melhor vida com Jesus; 
- Gabrielle Cristina – saúde; 
- Janice Mara Alexandre – depressão; 
- João Arthur, Letícia e filho Luiz Felipe Cunha - conforto e consolo da família pelo 
falecimento do filho Luiz Fernando; 
- Jorge de Freitas - vida espiritual; 
- Lavínia R Bittencourt, Dalva Formighieri, Simone, João, Giovanna, Luiz F M Perei-
ra, Elizandra, Raíssa, Nelson Pazeto de Almeida, Jean Laskawisk - saúde e vida 
espiritual; 
- Lindacir – Epilepsia; 
- Lucas Padilha - doença degenerativa; 
- Lucio Almeida - processo judicial, saúde e vida espiritual; 
- Maria Lúcia Talbert - por saúde, melhor vida com Jesus e reencontro com a filha; 
- Nathan Gabriel - vida espiritual; 
- Pai de Juliana Reis – processo Judicial; 
- Patrícia Lopes – vida espiritual; 
- Paula e Cristiano – casamento; 
- Paulo Rogerio Morais - saúde e vida espiritual; 
- Reginaldo (pai de Romulo) - problema renal; 
- Roberto R Alarcon - saúde e vida espiritual; 
- Ronan Wuytack, Valeria, Sarah, Nicholas, Rebecca e Samuel dos Santos e Valde-
mar Manoel dos Santos (vítima de um AVC) - por saúde e mais proximidade com 
Jesus; 
- Sany Saraiva (Câncer) - saúde e mais proximidade com Jesus; 
- Sebastião Martins e Maria Clarice – saúde; 
- Sérgio Galvão, Wilson e Célio Silva, Marina Klingelfus, Cebela Santos, Mariane e 
Henrique Almeida, Sônia Pielak, Irece de Lima - Saúde e mais proximidade de 
Jesus; 
- Sonia e família (amiga Juliana) saúde e vida espiritual; 
- Sueli – Fibromialgia; 
- Tallis Thomaz Martins - saúde e melhor vida com Jesus; 
- Terezinha Bley Franco - tratamento de câncer e vida espiritual; 
- Tiago Morais e Família - vida espiritual; 
- Wagner e Valdenis Calderari - vida espiritual, saúde e aposentadoria.

      

                         

Aulas de canto com a professora 
Cris 

Nas segundas-feiras,  

quinzenalmente, às 19h30. 

 Informações com Gilberto ou 
Ruy. 

Atenção aos critérios    para 
os pedidos de oração 

 Os pedidos permanecerão na 
lista durante 4 semanas. Se o 
seu pedido for atendido an-

tes, favor informar aos mem-
bros do Ministério de Oração 
para que a igreja possa agra-
decer pelas bênçãos recebi-

das.  

Se após 4 semanas você dese-
jar manter o seu pedido na 
lista, favor solicitá-lo nova-

mente através de internet ou 
da caixinha de pedidos sobre 

o balcão. 

Em agosto e setembro   tere-
mos como tema de  estudo 

da palavra: 

 

 

 

                                                                                     
Dias 14, 15 e 16 de setembro                                 

“Eu e a minha casa  

serviremos ao Senhor” 

Valor por almoço:  Crianças até 7 anos não pa-
gam.                                               

8 a 11 anos: R$ 8,00                                                     
A partir de 12 anos: R$ 15,00 

Informações: Wagner e Luciana  

Viagem Missionária para Londrina  

Dias 25 e 26 de Agosto 

Os interessados deverão falar com  

Paulo Rodrigues ou Alvacir Machado. 

 

Almoço entre    
irmãos 

Dia 26 de Agosto, 
depois do culto. 

Cardápio: Strogonoff de carne, arroz, bata-
ta palha e saladas 

Valor por almoço:  Crianças até 7 anos não pagam.                                               

8 a 11 anos: R$ 7, 00                                                       
A partir de 12 anos: R$ 13,00 

Informações: Wagner e Luciana  

 

 

Chá com Deus 

 

A nossa vida nas 
mãos de Deus 

 

Dia 25 de Agosto de 2018, às 15 horas, 
no prédio da Igreja. 

As irmãs que puderem, por favor      
contribuir com um prato doce ou 

Salgado. 

 


