
 JESUS EM CASA 
Lição 3 – Um Grande Amigo 

ABERTURA: 
A. Qual foi o último presente que você ganhou? 
B. Quais são as pequenas coisas que te deixam realmente feliz? 
 
PROPÓSITO: Jesus estava ensinando em uma casa para uma grande multidão, não 
havia espaço para mais ninguém. Era impossível chegar até Ele pela porta por causa 
da multidão de curiosos, críticos e necessitados. Aqui nós aprendemos que os obstá-
culos que se encontram no caminho existem para nos fazer desanimar. Sempre ha-
verá uma "multidão" para nos impedir de chegar até o Senhor Jesus e receber o que 
precisamos. A fé que busca o milagre é aquela que não desanima quando posta a 
prova. Aqueles homens não desanimaram. Levaram o paralítico até Jesus e nada pô-
de detê-los. As pessoas à nossa volta têm muito a nos ensinar. E o que elas nos ensi-
nam pode ser bom ou ruim. Bons exemplos devem ser imitados. Maus exemplos de-
vem ser evitados. 
 
EXAMINANDO AS ESCRITURAS: LUCAS 5.17-25 
A. Segundo o texto, qual foi o objetivo dos amigos do paralítico? 
B. Segundo o texto, quais as qualidades destes amigos? 
C. O que acontece quando Deus usa outros para se preocuparem conosco (v.18 - 
20)? 
D. Qual é a importância de convivermos com um amigo (a)? 
E. Quais sãos as atitudes tomadas pelos amigos (v. 19)? Comente. 
F. Quais as reações do paralítico após ser curado (v. 24, 25)? Comente. 
 
APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 
A. Qual destas instruções de Deus você tem praticado? 
B. Como nós devemos amar os outros? 
C. Com quem você tem a maior dificuldade para viver em paz neste momento de sua 
vida? 
D. Quando você tiver um problema o que deve fazer? 
 
PONTO: 
A. Que tipo de relação você tem semeado na vida do outro para que seja produzida 
uma amizade que seja profunda e verdadeira, principalmente nas horas difíceis? Je-
sus, o amigo dos amigos, quer trazer solução ao seu problema tanto de ordem espiri-
tual como existencial, como você vai responder a esta amizade? Ele quer, como o 
amigo que é, restaurá-lo completamente, portanto é preciso que você O deixe entrar 
em sua vida para comandar todo o contexto de sua existência. 
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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! 

 
 

Restauração dos laços familiares 

 

       “E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó 
SENHOR, que me disseste: Torna a tua terra e a tua parentela, e te farei 
bem; sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que 
tens usado para com teu servo; pois com apenas o meu cajado atravessei 
este Jordão; já agora sou dois bandos. Livra-me das mãos de meu irmão 
Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães 
com os filhos.” (Gn 32.9-11) 

      Muitos querem resolver os problemas familiares apenas falando com 
as pessoas, exortando, etc. Porém, antes de falar com os membros da fa-
mília, devemos falar com Deus. A oração pode mudar o nosso coração, 
dos entes queridos e também as circunstâncias. 

       “E, tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente 
para seu irmão Esaú: duzentas cabras e vinte bodes; duzentas ovelhas e 
vinte carneiros; trinta camelas de leite com suas crias, quarenta vacas e 
dez touros; vinte jumentas e dez jumentinhos.” (Gn 32.13-15) 

       Os gestos podem desarmar as pessoas e criar situações propícias para 
a aproximação e o estabelecimento da paz. 

       “E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra sete vezes, até 
aproximar-se de seu irmão. Então, Esaú correu-lhe ao encontro e o abra-
çou; arrojou-se lhe ao pescoço e o beijou; e choraram." (Gn 33.3,4) 

     Quando os corações se abrem para pedir e conceder perdão, a restau-
ração da família acontece. 

 

Desafio: Tome a iniciativa hoje de orar para que Deus possa quebrantar 
o seu coração, te dando disposição e coragem para agir na restauração de 
sua família. 

 



 

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 
 
Agatha Maciel; Amanda Mirandula e filha; Ariadne; Cristiane Araújo; Licia Almei-
da e Marcelo Duarte; Anazir, Mário e Gabriel Bellon; Solange França, Osny Le-
mos, Clari Martins; Juliana, Alceu, Pietro e Ana Romanhuk; e Valentina Lima; - 
Daniel Simões; Júlia Teodoro da Silva; Gustavo Spinelli; Daniele Patricia; Débora 
Macedo; - Dirk (tratamento de cálculo renal); Eric – internamento na UTI com 
enfermidade grave; Familia da Geiser; Gabrielle Cristina; Guilherme F. Silva;Irene 
G.; Jhe e Grazi Mainardes.; Bruna Maciel; Lindacir (Epilepsia); Margarida; Michele 
Gerber; Patricia Lopesl; Paulo Rogerio Morais; Ronan Wuytack, Valeria, Sarah, 
Nicholas, Rebecca e Samuel dos Santos e Valdemar Manoel dos Santos (vítima de 
um AVC); Sany Saraiva (Câncer); Sebastião Martins e Maria Clarice; Sérgio Galvão, 
Wilson e Célio Silva, Marina Klingelfus, Cebela Santos, Mariane e Henrique Almei-
da, Sônia Pielak, Irece de Lima; Sueli (Fibromialgia); Tiago Morais e Família. 
 
Emprego- Débora Macedo  
Retorno ao lar- Guilherme F. Silva 
Processo Judicial- Pai de Juliana Reis 
 
Agradecimentos 
Júlia Teodoro da Silva (gratidão por livramento); Gustavo Spinelli (grato pela saú-
de restabelecida 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, favor 
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 através 
de internet ou da caixinha de pedidos sobre o balcão. 

      

 

 

                         

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: 

 

 

 

 

 

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  

                                                                                     

 

 

 

 

  

 Dias 14, 15 e 16 de setembro                               

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  


