
 JESUS EM CASA 
Lição 1 – Renovando a Alegria 

ABERTURA: 
A. O dinheiro traz felicidade? 
B. Se você pudesse acordar amanhã com uma habilidade ou qualidade nova, o 
que seria? 
 
PROPÓSITO: A família de Jesus foi convidada para um casamento em Caná da 
Galiléia. Durante a festa, acabou o vinho e sua falta significava uma vergonha, 
uma impossibilidade e o fim da festa. Mas Jesus estava ali e abençoou aquele ca-
samento e toda família devolvendo a alegria para que a festa continuasse. Os ca-
samentos nos dias de Jesus eram acontecimentos importantes. Os parentes e o 
povo da cidade se reuniam para celebrá-lo, muitas vezes durante uma semana. 
Quando Jesus chega a uma casa ele renova a alegria na família, trazendo bênção 
ao lar. 
 
EXAMINANDO AS ESCRITURAS: JOÃO 2.1-11 
A. Qual é o seu primeiro pensamento ao ouvir esta história? 
B. Quais pessoas foram convidadas para o casamento (v. 1, 2)? Por quê? 
C. Se você fosse o noivo (a), como se sentiria ao saber que acabou o vinho (v. 3)? 
D. Como você acha que Jesus se sentiu sobre a sugestão da sua mãe a respeito do 
vinho (v. 3, 4)? 
E. Qual foi o conselho da mãe de Jesus (v. 5)?  Por quê? 
F. Por que Jesus fez este milagre no casamento (v. 8, 9)? Comente. 
 
APLICAÇÕES PARA A NOSSA VIDA: 
A. Você já fez alguma coisa que teve vontade de sair gritando na rua? 
B. Por que a alegria na casa é tão importante? 
C. Quais são as pequenas coisas que te deixam realmente feliz? 
D. Em que área da sua vida você precisa de um milagre imediatamente? 
 
PONTO: 
A. Vemos que vale a pena ter Jesus conosco, tê-Lo como nosso convidado especi-
al em nossa vida, em nossa família, em nosso casamento. Vale a pena obedecer a 
Jesus e servi-lo em tudo. Você deseja convidar Jesus para entrar em sua casa e 
em sua vida? 
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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! 

 
 

 FAMÍLIA: UMA DÁDIVA DE DEUS! 
 
        Toda a Bíblia é a história de Deus formando uma família que irá 
amá-lo, honrá-lo e reinar com Ele para sempre. 
 
Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio 

de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. 
Efésios 1:5  

 
       Deus é amor, por isso Ele dá um imenso valor aos relacionamen-
tos. A própria natureza de Deus é definida em termos de relaciona-
mentos, em termos familiares: Pai, Filho e Espírito Santo. 
  
      Deus não precisava de uma família, mas desejou ter uma.  Então, o 
que Deus fez? Ele elaborou um plano para nos criar, nos aperfeiçoar e 
nos colocar dentro da Sua família, e nos deu instruções de como viver 
dentro da família da carne e também da família da fé. 
 
     Quando colocamos nossa fé em Jesus, Deus se torna nosso Pai, nós 
nos tornamos seus filhos, e a igreja se torna nossa família espiritu-
al.  Essa família espiritual transcende o tempo e o espaço, e é formada 
por pessoas de todo o mundo e de todas as épocas, que estão vivendo 
hoje ou ainda que viverão no futuro. 
 
      A nossa família em Cristo é a nossa segunda família, mas por ser 
espiritual é ainda mais importante que nossa família física, porque a 
que é espiritual vai durar por toda eternidade. 



 

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 
Saúde, vida espiritual e mais proximidade com Jesus: 
Adriana, Rodrigo e Marcelo Alarcón; Ângela Gomes, Jaqueline Franco, 
Edelaine Haddad, Raelson Galvão, Lara e Suliane Lima; Caroline dos San-
tos, Emily e Ryan (filhos); Agatha Maciel;   Amanda Mirandula e filha; 
Ariadne; Claudete, Railui Jr, Railuiza, Rubson,  Rúbia Villalba, Cristiane 
Reis da Silva; Cristiane Araújo; Lícia Almeida e Marcelo Duarte; Anazir, 
Mário e Gabriel Bellon; Solange França, Osny Lemos, Clari Martins; Julia-
na, Alceu, Pietro e Ana Romanhuk e Valentina Lima;- Família Juliana Reis; 
Irene G.; Jhe e Grazi Mainardes; Bruna Maciel; Fernando Alves dos San-
tos; Michele Gerber; Daniel Simões; Paulo Rogerio Morais;  Ronan 
Wuytack, Valeria, Sarah, Nicholas, Rebecca, Samuel dos Santos e Valde-
mar Manoel dos Santos (vítima de um AVC);  Sany Saraiva (Câncer); Sér-
gio Galvão, Wilson e Célio Silva, Marina Klingelfus, Cebela Santos, Maria-
ne e Henrique Almeida, Sônia Pielak, Irece de Lima; Sonia e família 
(amiga Juliana); Tallis Thomaz Martins; Júlia Teodoro da Silva; Terezinha 
Bley Franco (câncer). 

Saúde: 
Gabrielle Cristina; Sebastião Martins e Maria Clarice; Dirk e Reginaldo 
(pai de Romulo) – problema renal; Eric – internamento na UTI com en-
fermidade grave; Euclides (tio do Romulo) - tratamento de câncer; Janice 
Mara Alexandre – depressão; Lindacir – Epilepsia; Sueli – Fibromialgia; 

Vida espiritual: 
Jorge de Freitas; Nathan Gabriel; Patrícia Lopes; Tiago Morais e Família; 
Gustavo Spinelli. 
 
Conforto e consolo da família pelo falecimento do filho Luiz Fernando: 
João Arthur, Letícia e filho Luiz Felipe Cunha -  
Saúde, melhor vida com Jesus e reencontro com a filha: Maria Lúcia 
Talbert   
Processo Judicial: Pai de Juliana Reis . 
Casamento: Paula e Cristiano. 
Vida espiritual, saúde e aposentadoria: Wagner e Valdenis Calderari. 
 

Agradecimentos 
Enzo Berno agradece pela cirurgia do avô, pois deu tudo certo. 
Júlia Teodoro da Silva agradece por livramento. 
Gustavo Spinelli  agradece pela saúde restabelecida após transplante. 

 

Atenção aos critérios    
para os pedidos de oração 

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

do antes, favor informar 
aos membros do Ministério 
de Oração para que a igre-

ja possa agradecer pelas 
bênçãos recebidas.  

Se após 4 semanas você 
desejar manter o seu pedi-
do na lista, favor solicitá-lo 
novamente através de in-
ternet ou da caixinha de 
pedidos sobre o balcão. 

 

 

 

                                                                                     

 

Dias 14, 15 e 16 de setembro                                 
“Eu e a minha casa  

serviremos ao Senhor” 

Valor por almoço:  Crianças até 7 anos não 
pagam.                                               

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

Informações: Wagner e Luciana  

      

                         

Aulas de canto com a professora Cris 

Nas segundas-feiras,  

quinzenalmente, às 19h30. 

 Informações com Gilberto ou Ruy. 

Em setembro teremos como    
tema de estudo da palavra: 

 

 

 

 

 

 

Queridos irmãos, não esqueçam que 
suas contribuições para os cafés do 
congresso são muito importantes. 

Desde já agradecemos a sua ajuda. 

Informações: Izabel Bini e Dayanne 
Travinski  


