
 JESUS EM CASA 
Lição 7 – Mais Que Vencedor 

 
ABERTURA: 
A. Você acha que existe uma segunda chance para toda vida? Explique. 
B. Em que situação você daria uma segunda chance? 
C. Como uma segunda chance pode ser importante na vida de alguém? 
 
PROPÓSITO: Descobrir que no relacionamento com Jesus aprendemos que as 
pessoas necessitam de uma segunda chance para provarem do amor de Deus. 
Quando Jesus está em nossa casa, podemos levar para Ele nossas lágrimas e tris-
tezas e receber a unção que nos fortalece para vencer tudo. 

 
EXAMINANDO AS ESCRITURAS: LUCAS 15.11-32 
A. O que o filho mais moço fez? O que você acha da atitude dele (vs. 12-14)?  
B. Como o filho caiu em si? E o que ele pensou (vs. 15-17)? 
C. Por que o pai ficou feliz com a volta do filho para casa? E qual foi a sua atitude 
(vs. 22-24)? 
D. Por que o irmão mais velho não ficou feliz (vs. 28-30)? 
 
APLICAÇÃO PARA MINHA VIDA: 
A. Você é mais parecido com o pai ou com o filho mais velho? Por quê?  
B. O que pode me impedir de dar uma segunda chance para alguém? 
C. Para o pai, o que era mais conveniente e importante? E para você? 
 
PONTO: 
A. Deus sempre está pronto para nos perdoar desde que haja arrependimento.  
B. Independentemente da situação, uma segunda chance pode ser a melhor saí-
da. 
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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! 

 
 

Fixando os olhos em Jesus 
Correndo rumo a maturidade 

Hb 5: 11-14 
 
      "Leite materno, crianças fortes" é o título de um artigo da revista sobre saúde, que traz 
orientação às mães sobre a necessidade de amamentar seu recém-nascido. O aleitamento ma-
terno preenche as necessidades orgânicas do bebê. Contém proteínas e substâncias imunizantes 
que protegem a saúde do bebê. Além disso, ele não será obeso e receberá anticorpos que lhe 
proporcionarão melhor saúde.  

    Entretanto, à medida que a criança cresce, além do leite, outros alimentos começam a fazer 
parte da sua alimentação, pois o organismo necessita de outros nutrientes. São necessários ali-
mentos dos vários grupos: construtores, energéticos e reguladores. 

    A criança passa a consumir alimentos mais sólidos que estarão construindo seu corpo, dando-
lhe energia e regulando as funções orgânicas. Sendo assim, a criança passa a se alimentar de 
carnes, legumes, verduras, frutas, ovos, massas, doces e leite também.  

Os Sintomas da Imaturidade (Hebreus 11-13) 
Indisposição espiritual – “... vos tendes tornado tardios em ouvir" (Hb 5: 11). 
Insuficiência no crescimento - "Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres..." (Hb 5:12). 
Inexperiência na Palavra - "Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na pa-

lavra... "(Hb 5:13). 
Infantilidade espiritual- "Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na pala-

vra da justiça, porque é criança" (Hb 5: 13). 
 
Mude de dieta! Você não é mais um recém-nascido espiritual, e a ordem agora é CRESCER. Dei-
xe de desperdiçar tempo e oportunidades, e torne-se um professor da Bíblia. 
 
Os Sintomas da Maturidade na vida Cristã (Hb 5:14) 
 

Maturidade espiritual- ''Mas o alimento sólido é para os adultos."(Hb 5: 14). 
Experiência – “:.para aqueles que, pela prática..." (Hb 5: 14). 
Discernimento – “:..têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, 

mas também o mal" (Hb 5: 14). 
 
Conclusão:  
Você prefere o leite ou o alimento sólido? Qual é o mais nutritivo? Como santos, precisamos nos 
separar do mundo e desenvolver a nossa santidade. Devemos orar para que Deus nos ajude a 
crescer até nos tornarmos maduros, cristãos “comedores de carne”. 

 



 

É tempo de           rar 

 

Endereço - Rua Almirante Gonçalves, 1664    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 Regina (Recuperação de AVC); Dalva Formighieri (por saúde no tratamento 
com hemodiálise); Daniel Simões ; Júlia Teodoro da Silva ; Gustavo Spinelli; Dani-
ele Patrícia; Edna e Elza Ferreira da Silva; Elton Amaro, Jurandir Santos, Roberto, 
Adriana, Rodrigo e Marcelo Alarcón; Lavínia Bittencourt; Angela Miranda Gomes, 
Terezinha, Rodrigo e Jaqueline Bley Franco, Edelaine Haddad, Kelly, Lara, Valenti-
na e Suliane Lima; Caroline dos Santos, Agatha, Emily e Ryan; Wagner (também 
pela aposentadoria) e Valdenis Calderari; Leila Zanatta e Elza Lazzarotto; Lucio, 
Elizandra, Raissa e Nelson Pazeto de Almeida; Simone, João Eduardo, Giovanna e 
Luiz E M Pereira (também por restauração do casamento); Raelson Galvão 
(também por emprego); Sueli (visão); Pai da Leide (Câncer avançado).

      

 

                    

Aulas de canto com a professora Cris 

Nas segundas-feiras,  

quinzenalmente, às 19h30. 

 Informações com Gilberto ou Ruy. 

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. 

Em Outubro 

 Tema das aulas: 

 Expressando sua confiança em Deus   

Tema das mensagens:  

Fixando os olhos em Jesus 

 

 Acampamento de Jovens Cristãos  

 02 a 05 de Março de 2019  

 

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

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

Palestrantes: Josué Louzada de Porto Alegre e Raniere Vieira do Cajuru  

 

Retiro comemorativo do Dia das 

Crianças 

      

        No dia 20/10/2019 das 13:00 às 17:00, acontecerá no prédio da Igreja de 
Cristo no Centro, uma tarde especial para as crianças.  

         O momento é destinado a crianças de 0 a 12 anos que para participar de-
verá ser acompanhado por um responsável. 

        Será uma tarde especial de interação e brincadeiras entre pais e filhos.  

        Brinquedos infláveis, piscina de boli-
nha, oficina de tinta guache e outras ativi-
dades farão parte desta tarde. 

        Não deixe de participar com seu    
filho!  

    Invista neste tempo de qualidade com 
R$ 15,00. 

    Inscrições: Linda, Elizângela e Luana 

 

 


