
 

Marcos: Jesus, o todo poderoso 
 

Lição 1- Jesus tem poder para nos ajudar! 

Marcos 1:14-34 

 

     Vamos conversar juntos sobre algumas lições no livro de Marcos 
sobre a vida de Jesus. O tema deste livro é: Jesus Cristo o Servo Pode-
roso. O versículo chave é Marcos 10:45. A palavra chave no livro é 
“logo”. No livro vamos ver Jesus ocupado ajudando vários tipos de 
pessoas com as suas necessidades físicas e espirituais. Vamos ver que 
Jesus nos chama para imitá-Lo e ajudar aqueles que tem dificuldades. 
A ajuda principal que Jesus trouxe foi a Sua morte na cruz para nos!  

     O livro foi escrito por João Marcos, um auxiliar de Paulo na sua pri-
meira viagem missionária (Atos 13:5,13). A carta foi escrito aos cris-
tãos em Roma entre 55 a 65 d.C. Marcos queria deixar claro que Jesus 
é um homem de poder e ação e não só de palavras. E Jesus usou toda 
a Sua capacidade para servir os outros. 
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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! 

 

Família desenvolvendo amizade com Deus 
Tema: "Famílias amigas de Deus resolvem os conflitos adequadamente"  

Texto bíblico: Gênesis 13.1-13 
 

       A Bíblia está cheia de histórias de conflito entre pessoas. O primeiro conflito já se deu no 
Paraíso, quando o homem e a mulher se acusaram mutuamente por terem comido do fruto pro-
ibido. 
 
Só para lembrar, alguns conflitos registrados na Bíblia: 

Davi e Mical (1Samuel 19.11-17); 
Paulo e Barnabé (Atos 15.36-39); 
Jesus e o jovem rico (Mateus 19.16-22); 
Irmão mais velho e o pai amoroso (Lucas 15.25-28). 

 
      Quando falamos de conflitos, não estamos falando de brigas físicas. O que é um conflito en-
tão? 
      O conflito é uma situação que envolve um problema, uma dificuldade e pode resultar poste-
riormente em confrontos, geralmente entre duas partes ou mais, cujos interesses, valores e 
pensamentos observam posições absolutamente diferentes e opostas. 
      Os conflitos estão presentes nas relações pessoais, nas instituições (como na igreja), na co-
munidade (condomínios, por exemplo), na sociedade e entre países. 
Uma outra afirmação importante: "O conflito é inerente, faz parte, de todas as relações": 

No casamento há conflitos; 
Na família há conflitos; 
Na igreja temos conflitos; 

      Mas o que podemos aprender com o texto lido hoje sobre os conflitos quando surgem nas 
relações familiares? 
 
1 - Os conflitos se instalam em áreas de nossos relacionamentos (Gn 13.1-5) 
2  - Conflitos fazem parte de todo e qualquer relacionamento (Gn 13.1, 7) 
"3 - Procurem dialogar (Gn 13.8) "E disse Abrão a Ló"  
4 - Coloque, sempre, o relacionamento familiar acima do conflito (Gn 13.8) 
5 - Saiba ceder.  
 
Conclusão 
O final da história todos nós conhecemos. Deus honrou Abraão porque todos os pontos positivos, 
todas as atitudes recomendáveis na resolução de um conflito surgiram dele. Então, quando você 
tiver um conflito com seu cônjuge, pais, filhos, nora, cunhado, sogra, genro, sogro, siga esses 
passos e Deus o abençoará. 



 

É tempo de           rar 

 

Endereço - Rua Almirante Gonçalves, 1644    Rebouças    F- (41) 3332-7498     
E-mail - idcristo@terra.com.br     
www.igrejadecristo-curitiba.org.br   

Escola Dominical -  09h15    

Saúde, vida espiritual e trabalho - Alexandre Corrêa (também emprego), Andressa Ferreira e famí-
lia, Ângela Gomes, Agatha Maciel, José João de Miranda Gomes, Beatriz Zanella Gomes, Valéria, 
Sarah, Nicholas, Rebecca, Samuel dos Santos, Ronan Wuytac, Daiane e família, Lícia Almeida, Mar-
celo Duarte, Patrícia Pontel, Elizandra, Raíssa e Nelson Pazeto de Almeida, Jacira Miranda Gomes, 
Josana Santos, Lise Cengia, Juliana Soares (também trabalho), Tulio Cesar Stracciony, Jussara Via-
na, Ronaldo e Bárbara (também pelo trabalho), Rubens Marques Neto, Randal Marques, Maurício 
Travinski (também por trabalho), Debora Cunha (também por trabalho), João Arthur, Antônio Du-
arte, Letícia, Guilhermina, e sobrinhos Luiz Felipe e esposa Nicole; Tiago Morais, Bernadete (por 
trabalho). 
Valdemar Manoel dos Santos (recuperação de AVC), Enzo (saúde dos avós), Flaveline Santana 
(depressão), Irecê Lima, Roberto Alarcon (tratamento de câncer), Aristina Lemos e Lúcio Almeida, 
Jéssica (síndrome do pânico e depressão), Rodrigo (hérnia de disco na coluna, cirurgia), Reginaldo 
- pai do Rômulo (recuperação cirurgia e agradecimento por transplante de rim), Kelly, Rosane 
(tratamento de câncer), Suzana (tratamento de câncer). 

Processo Judicial - Antônio Benito Reis. 

- Casamento. - Elfrida Rosa e João, Maria Fernanda e Paulo Chaves, Ladir Romanichen e Nicolau 
Romanichem (também saúde), Maristela dos Anjos de Oliveira Lima (também por trabalho). 

-Agradecimento pelas orações por saúde física e espiritual - Dalva Formighieri . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os irmãos que forem participar podem  
ajudar aos noivos contribuindo com um 

prato de doces ou salgados. 

  

 

 

 

 

Café das mães 

12 de Maio, às 9h30. 

Venha celebrar o dia das 
mães com um café da manhã 

muito especial!  

 

Durante o mês de Maio, as aulas 
da ACE aconteceram no  auditó-
rio. 

 

 

 

 

 

 

Convidamos a todos, homens, 
mulheres e jovens, para partici-

parem desse momento de 
aprendizagem. 


