
 JESUS EM CASA 
Lição 9 – O Bom Perfume 

 
ABERTURA: 
A. O que faria se você tivesse o salário de um ano para gastar com seus amigos? 
Explique. 
B. Qual foi o melhor presente que você recebeu? Por que ele foi tão especial? 
 
PROPÓSITO: Levar os ouvintes a decisão de uma vida consagrada e comprome-
tida com Jesus, oferecendo a Ele a exclusividade e a totalidade de seu ser. 
Frasco de gargalo comprido, feito de material delicado e transparente. Este vaso 
de perfume custava 300 Denário, o equivalente a um ano de trabalho. O alabas-
tro é uma espécie de gesso branco, delicado, que era usado como lacre. Uma vez 
quebrado o alabastro, tinha-se que usar todo o perfume dentro do vaso.  
 
EXAMINANDO AS ESCRITURAS: JOÃO 12.1-11 
A. Diante do valor do perfume, como você teria reagido ao observar Maria e por 
quê (v.5)? Em sua opinião, por que Maria decidiu oferecer esse presente a Jesus? 
B. Nesta passagem, com quem você se identifica mais: Maria, que amava presen-
tear; Jesus, que apreciou receber; ou Judas, que pensava apenas no preço? Expli-
que. 
C. Por que era difícil para as outras pessoas perceberem o valor do que Maria fez 
por Jesus?  
D. Judas critica a extravagância de Maria. Que motivos e pensamentos errados 
estão por trás de sua crítica (v.4-7)? 
E. Quem a multidão de Judeus queria ver nesta história e por quê (v. 9)? Como a 
cegueira dos sacerdotes foi revelada através da reação deles à Lázaro (v. 10-11)? 
 
APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 
A. O que você está disposto a sacrificar para adorar a Deus? Explique. 
B. O que podemos esperar quando somos extravagantes em nossa devoção a Je-
sus?  
C. Como essa história o inspira a derramar seu coração em adoração? 
D. Com base nesta passagem, como você responderia às pessoas que criticam seu 
amor por Deus?  
 
PONTO:  
Nada que é gasto para o reino de Deus é desperdício. Adorar a Deus nunca é des-
perdício. Seu louvor, seu sacrifício, sua casa dedicada na obra não é desperdício. 
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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! 

 
 

Correndo para a vitória 

     As competições olímpicas eram práticas apreciadas e admiradas no mundo antigo. Ainda hoje os eventos 

olímpicos mexem com a emoção de muita gente. Escritores bíblicos como Paulo e o autor da carta aos He-

breus fizeram constante menção das atividades esportivas em seus escritos. Eles eram apreciadores do 

esporte e dele sabiam tirar lições preciosas para a vida cristã. Um exemplo clássico disso é a passagem bí-

blica de Hebreus 12.1-3.  

     O autor aos Hebreus extrai da figura de um estádio lotado, do espírito da dinâmica de uma competição 

olímpica, uma ilustração para a vida cristã. Após relatar a luta e a vitória dos heróis e heroínas da fé do 

Antigo Testamento, o autor aos Hebreus direciona o olhar de seus leitores para o Campeão dos campeões, 

Jesus. Mostra a eles como aqueles campeões, e principalmente Jesus Cristo, venceram a corrida cristã, 

porquê e como eles (seus leitores) deviam corrê-la. 

        Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livra-
mo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida 

que nos é proposta. V.1 

 

     Nessa corrida, que tem consequências eternas, não devemos permitir que nada nos atrapalhe. A corrida 
da fé é muito mais do que sentir ou pensar que somos salvos por causa de alguma “experiência”. É uma 
vida de trabalho, aqui descrita como uma corrida árdua. Embora a corrida cristã seja maravilhosa, muitas 
vezes é difícil perseverar nela. 

Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, su-
portou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. V. 2 

 

     Devemos “tirar os olhos de outras coisas e fixá-los numa coisa” uma coisa vital, Cristo, nosso Senhor. 
Deus proveu o exemplo de Cristo como um modelo para seguirmos. Pois a vida e o ensino de Cristo são 
perfeitos. Temos uma fonte de força por meio do exemplo de Cristo que não existia antes dEle vir ao mun-
do. 

Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se 
cansem nem se desanimem. V. 3 

 

     Aqueles cristãos deveriam “considerar Aquele” que suportou tudo isso e serem como Ele, para que não 

se “fatigassem, desmaiando” de cansaço. 

 

Conclusão: Conta-se que um corredor grego cruzou a linha de chegada, depois caiu de exaustão e morreu, 

mas ele se certificou de que havia terminado a corrida antes de parar. É isto que todos nós precisamos 

fazer ao seguir o exemplo de Jesus. Perseverança até o fim garante a certeza final de salvação eterna. Cristo 

“suportou” e Sua vitória deve nos animar a continuar em frente. 

 

 



 

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 (tratamento com hemodiálise), Daniele Patricia, Edna, Elza e 
Guilherme Ferreira Silva (também por restauração do casamento), Licia Almeida e 
Marcelo Duarte, Mariane e Carlos H. M .  Almeida, Cebela dos Santos, Irece de Li-
ma; Agatha Maciel, Osny, Margarete e família, Elaine Silva e Mariana Fidelis; Jane 
Kapazi e José Félix, Marcia, Miguel Izabel V .Félix; Amanda e Lara Mirandula, Clari 
Martins; Juliana, Alceu, Pietro e Ana Romanhuk, Jhe e Grazi Mainardes, Bruna Ma-
ciel, Aracy e filhos Sérgio Galvão, Wilson e Célio Silva, Aristina Lemos e família, Ro-
nan Wuytack, Valeria, Sarah, Nicholas, Rebecca e Samuel dos Santos e Valdemar 
Manoel dos Santos (vítima de um AVC), Sany Saraiva (Câncer), Tallis Thomaz Mar-
tins, 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 restauração do casamento), Raelson Galvão (Também por empre-
go), Michele Gerber e Vera Terezinha, Suzana—sobrinha Cris — tratamento de 
câncer e cirurgia; Miguel– filho Susana- ( autismo), Edivaldo —tio da Séfora 
(Transplante de fígado). 
 

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 

 Tema das aulas: 

 Expressando sua       
confiança em Deus   

Tema das mensagens:  

Fixando os olhos em  
Jesus 

 

 Acampamento de Jovens Cristãos de Londrina —AJOC  

 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  

 

Vamos ajudar os adolescentes irem ao retiro 
comendo um pastel gostoso! 

Noite no Pastel  

 

 

 

 

Sabores: Carne, palmito e pizza 

Dia 10/11/2018 às 19 horas, no prédio da 
Igreja do Centro. 


