
 JESUS EM CASA 
Lição 8 – Trazendo Compaixão 

 
ABERTURA: 
A. Alguma vez você ficou de quarentena em casa por estar com uma doença contagiosa? 
Como você se sentiu? 
B. Ao adoecer, quando criança, como os seus pais cuidavam de você? Explique. 
 
PROPÓSITO: Entender a importância de se observar as necessidades do próximo e es-
tender a mão para ajudá-lo. Muitas pessoas estão em suas casas com as portas tranca-
das e sofrendo tantas dificuldades, mas Jesus entra no lar para nos dar a fé para vencer. 

Nos dias de Jesus, o portador da lepra, além de sofrer com as consequências físicas da 
doença, era também deixado de lado pela sociedade. A lei determinava que o doente ao 
aproximar-se de um lugar público deveria gritar “Leproso! Leproso!”. Se assim não o fi-
zesse poderia ser apedrejado. 

 
EXAMINANDO AS ESCRITURAS: MARCOS 1.40-45 
A. O que a declaração do leproso revela sobre a crença dele em Jesus (v.40)? Explique.  
B. Jesus poderia simplesmente ter curado o leproso ao falar com ele. Em sua opinião, por 
que Jesus estendeu a mão e o tocou (v. 41)?  
C. Que risco Jesus estava correndo ao estender sua mão e tocar o leproso?  
D. Descreva como o leproso se sentiu após ser tocado e curado por Jesus (v. 45)? 
E. Como é que este encontro mudou a comunidade à volta do leproso? E como pode mu-
dar a sua vida?  
F. Como ficou a casa do leproso após vê-lo curado? 
 
APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 
A. Quem são os “leprosos” da sociedade de hoje? Qual é a nossa resposta para os 
"leprosos" da nossa sociedade? 
B. Alguma vez te passou pela cabeça que você é o leproso? Explique. 
C. Como você reage ao saber que Jesus desceu a este mundo para curá-lo da lepra do 
pecado? Qual a sua decisão hoje? 
D. Como é que a sua vida foi mudada pelo encontro com Jesus? Em que área da sua vida 
você precisa do toque compassivo de Jesus? 
 
PONTO: Um encontro com Jesus não acaba com cura e limpeza. No entanto, continua 
com restauração. Precisamos imitar Jesus e estender a mão aos que precisam. E deve-
mos fazer isso sem acepção de pessoas. 
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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! 

 
 

Expressando sua confiança em Deus 

      Há muitos cristãos que vivem grandes dilemas, querem fazer separação entre o espiritual e o 
material, e não conseguem perceber que é possível ser espiritual usando coisas materiais. O di-
nheiro acaba sendo um desses dilemas, porém encontramos diversos textos que abordam o as-
sunto. 

      Mais de 700 passagens da Bíblia falam diretamente do uso do dinheiro. Jesus falou acerca do 
dinheiro. Das 40 parábolas de Jesus relatadas no N.T., 19 falam da administração correta dos 
bens, pela simples razão de que o uso que fazemos do dinheiro e o nosso crescimento espiritual 
andam de mãos dadas. Você concorda com esta frase: “Podemos saber muito sobre uma pessoa 
tomando conhecimento do canhoto do seu talão de cheques, ou da fatura do seu cartão de cré-
dito”? 

      Creio que não podemos ser inocentes com relação ao dinheiro, e temos que definir se ele vai 
ser o nosso senhor ou o nosso servo. Deus não quer tirar o dinheiro do nosso bolso, pois não 
precisa dele, mas quer tirá-lo das nossas costas, pois o peso é muito grande. 

POR QUE NÃO SOMOS TÃO COMPROMETIDOS COM OFERTA? 

A falta de fidelidade. Você já deve ter escutado: “Seu eu fosse rico, daria mais”. O homem que 
pensa assim sabe que não é fiel nem com o pouco que tem. O pecado deixa-o pensar que ia ser 
fiel se tivesse mais dinheiro. Mas, vamos lembrar que Jesus disse que quem é fiel no pouco tam-
bém é fiel no muito (Lucas 16.10.). Não é o que você ia fazer com o dinheiro que você não tem, 
mas o que você está fazendo agora com o que está em seu poder, que importa. Outro exemplo 
de infidelidade está no fato de começarmos algo e desistir no meio do caminho por falta de mo-
tivação, dificuldades financeiras, empolgação no início, etc. A Bíblia é clara sobre quando faze-
mos votos a Deus: “Seja o seu 'sim', 'sim', e seu 'não', 'não'; o que passar disso vem do Malig-
no” Mt 5.37.  

“Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois, os tolos desagradam a Deus; cumpra o 
seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça 
pecar. E não diga ao mensageiro de Deus: "O meu voto foi um engano". Por que irritar a Deus 
com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou?” Ec 5.4-6. 

 A falta de interesse. Alguns irmãos têm uma renda relativamente baixa em comparação a ou-
tros que acham que sua “pequena” contribuição não irá fazer falta na Igreja. Alguns, inclusive, 
vivem “eternamente” dependentes da Igreja. Não se esforçam para terem seu próprio sustento 
e poderem contribuir. Vamos lembrar que um pouco, dado com o coração certo é tão agradável 
a Deus quanto uma quantia grande. A viúva pobre é um exemplo disso. 

      Estudaremos sobre este assunto durante algumas semanas, e a minha oração é que a Bíblia 
abra as nossas mentes a respeito do dinheiro e da coleta. E assim a PROMESSA de Deus poderá 
ser cumprida em nossas vidas: "Honra ao Senhor com os teus bens, e com as primícias de toda a 
tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares", 
Provérbios. 3:9,10. 

 



 

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 
Dalva Formighieri (Hemodiálise), Daniel Simões, Júlia Teodoro da Silva, Gustavo Spinelli, 
Daniele Patrícia, 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, Valentina e Suliane Lima; Caroline dos Santos, Aga-
tha, Emily e Ryan; Wagner (também pela aposentadoria) e Valdenis Calderari, Iraci 
(amiga Juliana), Leila Zanatta e Elza Lazzarotto, Lucio, Elizandra, Raissa e Nelson Pazeto 
de Almeida; Simone, João Eduardo, Giovanna e Luiz E M Pereira (Também por restaura-
ção do casamento; Raelson Galvão (Também por emprego), Michele Gerber e Vera Tere-
zinha. 

 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. 

 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 vezes  
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  

Em Outubro 

 Tema das aulas: 

 Expressando sua       
confiança em Deus   

Tema das mensagens:  

Fixando os olhos em  
Jesus 

 

 

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 

 

 


