
 JESUS EM CASA 
Lição 4 – A Maior Riqueza 

 
ABERTURA: 
A. Por que as pessoas correm atrás de qualquer solução quando estão com problemas?  
B. Você alguma vez esteve em uma situação na qual se desesperou e não viu a solução 
de seu problema? Explique. 
 
PROPÓSITO: Reconhecer que Jesus tem poder para transformar nossas vidas. 
Zaqueu era chefe dos coletores de impostos, comandava a extorsão e a exploração po-
pular. Era líder da corrupção, um homem rico, mas sabia que sua riqueza não vinha das 
mãos de Deus, era advinda do roubo e da opressão exercida sobre o povo. Um fato curi-
oso é o significado do nome Zaqueu, que vem do hebraico Zacah e quer dizer “puro”, 
uma contradição em seu comportamento até então. 
 
EXAMINANDO AS ESCRITURAS: LUCAS 19.1-10 
A. Quais os obstáculos que Zaqueu precisou vencer para ver a Jesus? 
B. Será que Jesus sabia onde Zaqueu estava? 
C. Por que você acha que Jesus se ofereceu para ir à casa de Zaqueu (v.5)? 
D. Se Zaqueu só ficasse em cima da árvore VENDO JESUS PASSAR o que, provavelmente, 
teria acontecido com ele? 
E. Como você se sentiria se fosse Zaqueu, quando Jesus falou que iria a sua casa? 
F. Por que Zaqueu se propôs a fazer restituições àqueles a quem havia enganado (v.8)? 
G. “Hoje houve salvação nesta casa! Porque esse homem é filho de Abraão”. (v.9) O que 
Jesus estava dizendo sobre Zaqueu? 
 
APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 
A. Quando foi que você encontrou Jesus pela primeira vez? Onde você estava? Como foi 
o processo de decisão? 
B. Quais sãos as principais “barreiras” que nos impedem de ver e seguir o Senhor hoje? 
C. Será que você reconhece que precisa ter um encontro com Jesus? Que erros ou falta 
você precisa consertar? 
D. O que podemos aprender aqui sobre o poder de Deus para transformar nossas vidas? 
 
PONTO:  
Quando Jesus entra no nosso coração e em nossa casa, Ele muda toda nossa vida e satis-
faz plenamente a nossa alma, pois, assim como Ele conhecia a triste realidade de Za-
queu, também conhece a realidade de cada um de nós. 
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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! 

 
 

Eu e a minha casa serviremos ao Senhor 

Josué 24. 14 e 15 

      Sua família é o maior patrimônio que você possui. Bens, diplomas e sucesso profissional 
perdem significado para você quando não há felicidade em sua família. “Nenhum sucesso 
nesta vida compensa o fracasso de sua família”. Não podemos construir nossa felicidade 
sobre os escombros de uma família destruída.  

      Não é prudente alçarmos voos solitários, fazendo por aí uma “carreira solo”, deixando a 
nossa família para trás. Não é coerente ser uma pessoa acessível para os estranhos, mas 
incomunicável dentro de casa. Não é racional sermos amáveis com os estranhos, mas trucu-
lentos dentro do lar. Enfim, não é cristão sermos piedosos na igreja, mas profanos no seio 
familiar.  

      Por isso, nossa família precisa estar PROTEGIDA e a SERVIÇO de Deus, dentro e fora dos 
limites da nossa casa. Infelizmente, há muitas famílias doentes e feridas. Há muitas famílias 
precisando de cura e restauração. Sabemos que Deus ama a família, pois foi Ele quem a ins-
tituiu. Deus não abre mão da família, pois ela é uma agência do Seu reino na terra.  

      Josué, o grande líder que substituiu Moisés e introduziu o povo de Israel na terra da pro-
messa, deu testemunho diante de toda a nação de que ELE e SUA CASA serviriam ao Senhor. 
E você, pode hoje dizer a mesma coisa? Precisamos entender que SERVIR ao Senhor é a me-
lhor maneira de PROTEGER a nossa família.  

      No capítulo 24 do livro que leva o seu nome, Josué tinha prestígio e muitos bens, suces-
so e muita fama. Contudo, nenhuma conquista pessoal de Josué diminuiu seu propósito de 
consagrar a sua vida e da sua família a serviço de Deus.  

      Por isso, cuidado! No mundo em que vivemos corremos o risco de priorizar outras coisas 
na família, ao invés de sua saúde. Por exemplo, corremos o risco de buscar apenas prosperi-
dade financeira, cobiçar o sucesso profissional e investir na formação intelectual dos nossos 
filhos (embora essas coisas sejam legítimas), mas nos esquecer que nada disso nos aprovei-
tará se descuidarmos do principal: colocar nossa família no altar de Deus, servindo-o com 
alegria!  

      Cuidado com a Televisão! Muitos programas têm ensinado conceitos contrários a Pala-
vra de Deus.  

      Cuidado com a Internet! Ela é uma excelente fonte de informações. O problema é que 
o fato de ser aberta facilita o acesso a todo tipo de conteúdo, tanto bons como maus, por 
isso precisa haver um filtro bem eficiente para que o mal não entre em nossas casas.  

 

 



 

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; Cristiane Araújo;Celia Gegina( recupe-
ração de AVC);  Licia Almeida e Marcelo Duarte; Anazir, Mário e Gabriel Bellon; 
Solange França, Osny Lemos, Clari Martins; Juliana, Alceu, Pietro, 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; Edna e Elza Ferreira da Silva ; Familia da Geiser; 
Gabrielle Cristina; Guilherme F. Silva;Irene G.; Jhe e Grazi Mainardes.; Bruna Ma-
ciel; Lindacir (Epilepsia); Margarida; Michele Gerber; Patricia Lopesl; Paulo Roge-
rio Morais; Ronan Wuytack, Valeria, Sarah, Nicholas, Rebecca e Samuel dos San-
tos 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 Almeida, Sônia Pielak, Irece de Li-
ma; Sueli (Fibromialgia). 
 
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 setembro teremos como tema de   

estudo da palavra: 

Que bom que você veio! 

        A sua participação foi muito importante neste evento. Ficamos 
felizes em tê-los conosco compartilhando da palavra e do amor de 
Deus.  

        Agradecemos a todos que se propuseram a fazer deste evento 
um momento muito especial e edificante.  

Esperamos vocês no próximo ano. 

Breve! Você não pode perder! 

Desenvolvendo  

a amizade no  

Casamento 

Aguardem mais informações. 


