
 JESUS EM CASA 
Lição 5 – Trazendo Vida 

ABERTURA: 
 

A. Você tem medo de alguma coisa? De quê?  

B. Qual o seu sentimento quando vai a um velório?  

PROPÓSITO: Lázaro estava mor to mesmo. Depois de quatr o dias, a mor te é 
absolutamente certa, o corpo entra em decomposição e cheira mal (Jo 11,39). Mui-
tos judeus estão na casa de Marta e Maria para consolá-las pela perda do irmão. Os 
representantes da Antiga Aliança não trazem vida nova, só consolam. Jesus é que 
vai trazer vida nova. Os judeus são os adversários que querem matar Jesus (Jo 
10,31). As duas mulheres criaram um espaço novo de contato entre Jesus e seus 
adversários. Assim, de um lado, a ameaça de morte contra Jesus. Do outro lado, 
Jesus chegando para vencer a morte.  

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: João  11: 1-45 
 

A. Por que Jesus demorou a ir ao encontro de Lázaro (v. 4-6, 14-15, 42)? 

B. Você já sentiu que Jesus ‘demorou’ para atender um pedido seu? O que Ele 
queria lhe ensinar com isso (v. 21-22)?  

C. De que forma você se identifica com os sentimentos de Marta e Maria (v. 20-
32)?  

D. Por que é tão difícil esperar a resposta de Deus?  

E. O que Jesus quer dizer e o que Ele não quer dizer quando afirma: ‘Eu Sou a 
ressurreição e a vida’ (v. 25)?  

F. Por que Jesus ficou comovido com a morte do amigo (v. 33-36, 38)?  

G. Qual o maior impacto que esse texto traz a sua vida?  

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 
 

A. Como as palavras e ações de Jesus nesta passagem confortam você?  

B. Jesus adiou a resposta ao pedido de ajuda das irmãs de Lázaro, o que isso nos 
ensina sobre nossa vida de oração?  

C. De que modo Deus ajudou você em um momento de tristeza ou decepção? Ex-
plique.  

D. Como podemos remover a pedra que nos impede de ir até Deus?  

PONTO: Jesus afirma ser  a ressur reição e a vida. Mesmo quando achamos 
que Ele está demorando em nos atender, Ele mostra que se importa conosco, e 
nossa casa e Seu tempo é diferente do nosso. E se aguardarmos com paciência ve-
remos o poder de Deus se manifestar 
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Desenvolvendo o culto familiar 
Texto: Salmo 128 

 
Estamos vivendo tempos difíceis no que se refere a criação de filhos, pois os meios de co-
municação jogam dentro dos nossos lares, quantidade enorme de informação de cunho por-
nográfico e herético, o que exige dos pais um maior empenho na instrução religiosa dos seus 
filhos. Neste caso, o culto familiar surge como a arma mais eficaz entregue por Deus as fa-
mílias para combater estes males e fortalecer o lar. 
 

SUGESTÃO PARA UM CULTO FAMILIAR 
 

A melhor orientação quem pode dar é o Espírito Santo, por isto ore pedindo ao Senhor graça 
para estabelecer o culto no seu lar. No entanto, queremos dar algumas idéias para àqueles 
que pretendem fazer do culto familiar um hábito contínuo: 
 

1. Todos os membros da família (crentes ou não) devem participar; 

2. Realize o culto mesmo que alguns teimem em não participar. Aos poucos todos irão 

participar; 

3. As crianças devem ser instigadas com autoridade (isto não significa violência) a parti-

cipar. Não seja um pai sem autoridade; 

4. Faça um culto agradável e dinâmico. Quinze minutos com objetividade é melhor que 

uma hora de falatório; 

5. Comece com o louvor (dois ou três hinos/corinhos); 

6. Faça a leitura bíblica. Pode ser um texto aleatório ou comece pelo livro de Gênesis e 

siga lendo a cada culto até ler toda a Bíblica. Todos devem ler pelo menos um versículo. 

As crianças que ainda não sabem ler devem repetir enquanto alguém lê para elas; 

7. Se não houver alguém que explique as escrituras, faça uso de outros materiais como a 

revista da Escola Dominical, a revista do Discipulado, etc. Nestes casos as lições já vê-

em explicadas. É só ler uma porção e depois debater para que todos aprendam; 

8. Ore apresentando as necessidades da família;  

9. Faça do culto familiar uma norma de vida para o seu lar. 

 

CONCLUSÃO:  

 

 Temos um tesouro a nossa disposição. O culto familiar é a grande oportunidade 
de abençoarmos nosso lar. Se você acha que a sua família não vai bem, que seus filhos 

estão tomando direção contrária a de Deus, não precisa se desesperar e nem procurar esta 
ou aquela campanha de "libertação", "cura interior", "quebra de maldição", oferecida 
por religiões. Comece, hoje mesmo, a cultuar a Deus dentro do seu lar. Consagre um 

tempo para Ele e estabeleça o culto familiar, depois é só desfrutar dos ricos benefícios. 

 

 



 

É tempo de           rar 
Pedidos de oração 

Saúde e vida espiritual 
 
Amanda Mirandula e filha - por saúde e mais proximidade com Jesus; Celia Gegina-
Recuperação de AVC; Cristiane Araújo; Licia Almeida e Marcelo Duarte; Anazir, Mário e 
Gabriel Bellon; Solange França, Osny Lemos, Clari Martins; Juliana, Alceu, Pietro e Ana 
Romanhuk; e Valentina Lima - por saúde e mais proximidade com Jesus; Daniel Simões 
(saúde e direcionamento espiritual); Júlia Teodoro da Silva (saúde e direcionamento es-
piritual e gratidão por livramento); Gustavo Spinelli (grato pela saúde restabelecida após 
transplante e por direcionamento espiritual); Daniele Patricia - vida espiritual; Débora 
Macedo - saúde, procurando emprego; Dirk – tratamento de cálculo renal; Edna e Elza 
Ferreira da Silva - saúde e mais proximidade de Jesus; Elton Amaro, Jurandir Santos, Ro-
berto, Adriana, Rodrigo e Marcelo Alarcón; Lavínia Bittencourt; Angela Miranda Gomes, 
Terezinha, Rodrigo e Jaqueline Bley Franco, Edelaine Haddad, Raelson Galvão e Kelly, 
Lara, Valentina e Suliane Lima; Caroline dos Santos, Agatha, Emily e Ryan; Wagner 
(também pela aposentadoria) e Valdenis Calderari; - por saúde e mais proximidade com 
Jesus; Eric – internamento na UTI com enfermidade grave; Familia da Geiser - saúde; 
Guilherme F. Silva - por saúde, sabedoria, jesus em sua vida e retorno para o lar; Irene G. 
– saúde e vida espiritual; Jhe e Grazi Mainardes.; Bruna Maciel - por saúde e mais proxi-
midade de Jesus; Margarida - Saúde; Michele Gerber – saúde e direcionamento espiritu-
al;Sueli - enfermidade (visão). 

 
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 atra-
vés de internet ou da caixinha de pedidos sobre o balcão. 

 

 

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

 

Escola Dominical -  09h15    
Culto Dominical - 10h30             

      

 

                         

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: 

Breve! Você não pode perder! 

Desenvolvendo  

a amizade no  

Casamento 

Aguardem mais informações.. 


