
 JESUS EM CASA 
Lição 2 – Restaurando a Saúde 

 
ABERTURA: 
A. Como você se sente quando consegue resolver um problema? 
B. Como você fica enquanto o problema não é solucionado? 
 
PROPÓSITO: Jesus encontrou uma mulher paralisada por causa de uma febre que a 
impedia de viver e de encontrar um sentido para a sua existência. Não podemos pensar 
numa febre como a conhecemos hoje, que bastaria uma aspirina e um pouco de repou-
so. Pensemos que a sogra de Pedro estava com uma infecção preocupante, e imagine-
mos aquela casa mergulhada num clima de imobilidade e dor, como também acontece 
em nossas casas quando a enfermidade nos atinge ou atinge alguém da nossa família. 
Devemos contar para Jesus o que está acontecendo em nossa casa para sermos abenço-
ados. 
 
EXAMINANDO AS ESCRITURAS: MARCOS 1.29-31 
A. Qual é o seu pensamento ao ouvir esta história? 
B. O que Jesus fez ao sair da sinagoga (v. 29)? 
C. Como estava a sogra de Pedro (v. 30)? 
D. Como age uma pessoa quando está doente? Comente. 
E. O que Jesus fez à sogra de Pedro (v. 31)? Por quê? 
F. Por que Jesus a tomou pela mão (v. 31)? Explique. 
G. Qual foi a atitude da sogra ao ser curada (v. 31). Por quê? 
 
APLICAÇÕES PARA A NOSSA VIDA: 
A. Jesus tem poder para resolver qualquer problema? Por quê? 
B. O que você espera receber de Jesus?  
C. O que mais Jesus pode fazer na vida daqueles que o obedecem além da cura física? 
D. Você está disposto (a) a servir Jesus? 
 
PONTO: 
A. Peçamos ao Senhor que venha ao nosso encontro e toque-nos profundamente. Que 
entre na casa da nossa realidade humana, em nossa intimidade e que cure as nossas fra-
gilidades. 
B. O que está acontecendo em sua casa? 
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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: Vencendo as crises no mundo  
de hoje 

(Mateus 7:24-27) 
 

      Quando estudamos as famílias bíblicas, observamos que muitas delas enfren-
taram crises gravíssimas. 
 

      A primeira família na Bíblia a enfrentar uma grande crise foi a de Adão. A cri-
se surgiu entre os seus filhos. Caim começou a encher o seu coração com ciúme e 
inveja, sentimentos profundamente destrutivos.  
     Na família de Jacó também houve um sério problema de relacionamento en-
tre os seus filhos, pois José assim como Abel, era objeto de ciúme e inveja. Seus 
irmãos rejeitavam os seus sonhos e se revoltavam contra o pai, por este ter prefe-
rência por José. Mais tarde o venderam como escravo para o Egito. 
 

     Na família de Abraão, houve uma grave crise entre Sara e uma serva chama-
da Hagar. Deus havia prometido a Sara um filho, mas ela não esperou o cumpri-
mento da promessa de Deus, e pediu a Abraão que tivesse um filho da escra-
va.  Esta precipitação de sua parte, gera mais tarde insegurança e ciúme no cora-
ção de  Sara contra a Serva, que ordena a Abraão que a mande embora com seu 
filho. 
 

     Ao lembrarmos da família de Ana, recordamos dos conflitos que ela enfrentou 
dentro da sua casa com Penina. Ana era humilhada por não poder ter filhos. Mas, 
Deus a honrou e abriu a sua madre. 
Todas estas famílias venceram seus conflitos porque estavam firmadas sobre a 
rocha. Veja na passagem estudada dois modelos de famílias: 
 

O primeiro modelo: A família firmada sobre a rocha.  
Veja o verso 24: “…edificou a sua casa sobre a rocha…”.  Ele nos fala sobre uma 

casa firmada sobre a rocha. Este é o nosso primeiro modelo de família.  
 

O segundo modelo:  A família firmada sobre a areia.  
Jesus fala no verso 26: “…edificou a sua casa sobre a areia…”.  A areia é o símbolo 

da incerteza, da inconstância e da instabilidade. 
 

Conclusão: Hoje Deus pode fazer também um milagre na sua vida e na sua famí-
lia. Se você está vivendo em crise, mas confia em Deus, então, deixe de murmu-
rar, ore e esteja certo de que um milagre está a caminho. 



 

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 e vida espiritual 
Adriana, Rodrigo e Marcelo Alarcón; Angela Gomes, Jaqueline Franco, Edelaine Haddad, Raelson 
Galvão, Lara e Suliane Lima; Caroline dos Santos, Emily e Ryan,filhos; Amanda Mirandula e filha; 
Ariadne; Cristiane Araújo; Lícia Almeida e Marcelo Duarte; Anazir, Mário e Gabriel Bellon; Solan-
ge França, Osny Lemos, Clari Martins; Juliana, Alceu, Pietro e Ana Romanhuk e Valentina Lima; 
Cristiane Reis da Silva; Daniel Simões, Júlia Teodoro da Silva; Gustavo Spinelli, Daniele; Patrícia; 
Dirk (tratamento de cálculo renal); - Eric (internamento na UTI com enfermidade grave); Eucli-
des, tio do Romulo (tratamento de câncer); Família da Geiser, Família de Juliana Reis; Gabrielle 
Cristina, Guilherme F. Silva, Irene G, Jhe e Grazi Mainardes; Bruna Maciel; Jorge de Freitas; Lin-
dacir (Epilepsia); Margarida; Maria Lúcia Talbert;  Michele Gerber; Nathan Gabriel; Patrícia Lo-
pes; Paulo Rogerio Morai;  Reginaldo, pai de Romulo (problema renal); Ronan Wuytack, Valeria, 
Sarah, Nicholas, Rebecca, Samuel dos Santos e Valdemar Manoel dos Santos (vítima de um 
AVC); Sany Saraiva (Câncer); Sérgio Galvão, Wilson e Célio Silva, Marina Klingelfus, Cebela San-
tos, Mariane e Henrique Almeida, Sônia Pielak, Irece de Lima;  Sonia e família, amigas de Juliana; 
Sueli (Fibromialgia); Tallis Thomaz Martins; Tiago Morais e Família; Sebastião Martins e Maria 
Clarice. 
 
Emprego- Débora Macedo  
Retorno ao lar- Guilherme F. Silva 
Conforto e consolo da família pelo falecimento do filho Luiz Fernando- João Arthur, Letícia e 
filho Luiz Felipe Cunha 
Reencontro com a filha- Maria Lúcia Talbert 
Processo Judicial- Pai de Juliana Reis 
Casamento- Paula e Cristiano 
 
Agradecimentos 
Júlia Teodoro da Silva (gratidão por livramento); Gustavo Spinelli (grato pela saúde restabeleci-
da após transplante e por direcionamento espiritual). 

Atenção aos critérios  para os pedidos de oração 

 Os pedidos permanecerão na lista durante 4 semanas. Se o seu pedido for atendido antes, fa-
vor informar aos membros do Ministério de Oração para que a igreja possa agradecer pelas 

bênçãos recebidas.  

Se após 4 semanas você desejar manter o seu pedido na lista, favor solicitá-lo novamente atra-

 

 

 

                                                                                     
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  

      

 

 

                         

Aulas de canto com a professora Cris 

Nas segundas-feiras,  

quinzenalmente, às 19h30. 

 Informações com Gilberto ou Ruy. 

Em agosto e setembro   teremos como 
tema de  estudo da palavra: 

 

I Encontro de   Homens  
Igreja de Cristo    

Londrina  Leste 

Para quem? 
Homens a partir de 14 

anos. 
Quando? 

Dias 07 e 08 de Setembro de 2018.  

Contatos: (43) 99161-7390 Helen 
(43) 99685-8856 Francisco (Tchesco)  

 

 

 

 

 

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 Tra-
vinski  


