
 JESUS EM CASA 
 

Lição 6 – Dando Esperança 
 
ABERTURA: 
 
A. O que você falaria se tivesse uma linha telefônica direto com a presidência da 
república?  
B. O que você faz nos momentos mais difíceis de sua vida? 
 
PROPÓSITO: Descobrir que no meu relacionamento com Cristo, eu posso per-
severar e valorizar a oração sabendo que Deus é capaz de me ouvir e responder 
minhas necessidades. 
 
EXAMINANDO AS ESCRITURAS: LUCAS 11.5-13; 18.1-8 
 
A. Que ideias repetidas existem nestes textos?  
B. Qual o propósito desta parábola (Lc 18.5-8)? 
C. Por que Jesus fez essas comparações (Lc 11.9-12)? 
D. Qual a diferença entre o juiz injusto e Deus (Lc 18.2,6,7-8)? 
 
APLICAÇÃO PARA MINHA VIDA: 
 
A. O que eu aprendo com o exemplo do amigo importuno?  
B. Que lição importante eu aprendo da viúva e do juiz? 
C. O que tem me impedido de orar mais? 
 
PONTO: 
 
A. A oração é para um discípulo o que o ar é para o ser humano, essencial.  
B. Deus se importa com você, mas será que você confia nele? 
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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! 

 
 

CONSOLIDANDO SEU RELACIONAMENTO 

  

“Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consoli-
da” Pv. 24.3 

 

 Estamos vivendo em uma geração que tudo deve ser instantâneo, não deu certo 
procura outro, que o tempo é dinheiro. Mas em meio essas turbulências como consolidar 
nosso relacionamento com Deus e dentro do nosso lar?  

 

1 - Um lar consolidado inicia quando escolhemos ter um relacionamento con-
forme a vontade de Deus. Escolher alguém que esteja disposta a servi ao Se-
nhor e que tenha o proposito de te ajudar a ser cada dia mais semelhante a 
Cristo. 
 
2 - Um lar consolidado estabelece prioridades, limites, regras e não adia mu-
danças. Seu patrimônio mais valioso não é sua casa, ou apartamento, ou casa 
na praia, carro e nem conta bancaria. É sua família, por isso devemos prioriza-
la. 
 
3 - Um lar consolidado tem intimidade, realiza o que Deus planejou. Instruir o 
lar no caminho correto, ensinar os filhos a se guardar para o casamento, cria 
um lanço conjugal de maneira respeitosa e segura com seu cônjuge. 
 
4 - Pra quem vai casar, ou está procurando um relacionamento sério, lembre-se 
do seu sonho de ter uma família e realize de acordo com a vontade de Deus. 
Aos casados, lembre-se dos seus votos de casamento e os coloque em pratica. 

 

 Consolide seu relacionamento com Deus e você verá a transformação 
em sua vida. 

  

  

  



 

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 
 

- Celia Gegina-Recuperação de AVC; 
- Dalva Formighieri (por saúde no tratamento com hemodiálise) 
- Daniel Simões (saúde e direcionamento espiritual); Júlia Teodoro da Silva (saúde e dire-
cionamento espiritual e gratidão por livramento); Gustavo Spinelli (grato pela saúde res-
tabelecida após transplante e por direcionamento espiritual); 
- Daniele Patricia - vida espiritual; 
- Débora Macedo - saúde, procurando emprego; 
- Edna e Elza Ferreira da Silva - saúde e mais proximidade de Jesus; 
- Elton Amaro, Jurandir Santos, Roberto, Adriana, Rodrigo e Marcelo Alarcón; Lavínia 
Bittencourt; Angela Miranda Gomes, Terezinha, Rodrigo e Jaqueline Bley Franco, Edelai-
ne 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; 
- Familia da Geiser - saúde; 
- Guilherme F. Silva - por saúde, sabedoria, jesus em sua vida e retorno para o lar;  

Margarida - Saúde; 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 saúde resta-
belecida 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 Outubro nos dois primeiros 
domingos 7 e 14 temos aulas nas salas 
de Mulheres sobre Menopausa. Dai 
não temos aula na sala dos casais.  

 Teremos aulas para os homens 
na sala dos homens.  

V AJOC Londrina 2019 
 

Bem Vindo ao Acampamento de Jovens Cristãos o AJOC. 
 

 O evento acontecerá durante o carnaval de 2019 (02/03/19 até 
05/03/19) e terá um investimento em lotes para os 4 dias. 
 

1º Lote - R$170,00 em 1 a 3 vezes (até 30/11/18) 
2º Lote - R$180,00 em 1 a 3 vezes (de 01/12/18 até 31/01/19) 
3º Lote - R$190,00 em 1 ou 2 vezes (de 01/02/19 até o dia do evento) 
 

O depósito poderá ser feito na conta: Agência 3770 - Banco Itaú 
Conta POUPANÇA 52681-6/500. Favorecido: Francisco Vanderlei 
Conceição 
 

Enviar comprovante para ajoclondrina@gmail.com ou para (43) 99864-6888 (Igor) 
 

O tema deste ano será Romanos 12:1-2, 'Moldados por Deus'. Os pa-
lestrantes serão: 
 
Josué Louzada - Porto Alegre 
Raniere Vieira - Curitiba 

Breve! Você não pode perder! 

Desenvolvendo  

a amizade no  

Casamento 

Aguardem mais informações. 


