
 

Marcos: Jesus, o todo poderoso 
 

Lição 2 - Jesus oferece ajuda a todos  

Marcos 2:13-17 

       Para os fariseus, era absolutamente escandaloso 

manter contatos com um pecador notório como Levi. 

Na época, um cobrador de impostos não podia fazer 

parte da comunidade farisaica; não podia ser juiz, nem 

prestar testemunho em tribunal, sendo, para efeitos ju-

diciais, equiparado a um escravo; estava também priva-

do de certos direitos cívicos, políticos e religiosos. Jesus 

vai demonstrar, àqueles que o criticam, que a lógica dos 

fariseus (criadora de exclusão e de marginalidade) está 

em oposição à lógica de Deus. 
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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 

As marcas das famílias amigas de Deus 

Gênesis 12.1-3 

 

“Ora, o SENHOR disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu 
pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e 
engrandecerei o teu nome; e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoa-
rem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; e em ti serão benditas todas as famílias 
da terra.” 
 

     Família desenvolvendo amizade com Deus é o tema desta série e o foco será o relacionamen-
to da família com o nosso Deus. Já vimos no domingo passado, com o nosso presbítero           
Sottomaior, que família amiga de Deus resolve os conflitos adequadamente.  
 
     Hoje veremos como Deus se propõe a abençoar cada família que cultiva intimidade com Ele, 
assim como a família de Abraão fez. 
 
     Gênesis 12 começa com o relato do chamando de Abraão. A forma como Yhaweh, o Senhor, 
convocou-o para servi-lo, nos sugere uma interessante reflexão sobre as marcas das famílias 
amigas de Deus. 
 
1º AS FAMÍLIAS AMIGAS DE DEUS SÃO LIDERADAS POR _________________ E SENSÍVEIS A 

SUA VOZ. (versículo 1) 

2º AS FAMÍLIAS AMIGAS DE DEUS PRECISAM ___________________ EM SUA DIREÇÃO. 

(versículo 1) 

3º AS FAMÍLIAS AMIGAS DE DEUS VIVEM NA CERTEZA DE SUA __________ E ______________ 

(versículos 2 e 3)  

Conclusão:  
     As três marcas que vimos anteriormente são as principais características de uma família ami-
ga de Deus. Agora olhe para a sua família e veja se ela exibe estas marcas. Avalie com sincerida-
de e dobre-se diante do Senhor, dedicando sua família a Ele. 

 
 



 

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 e vida espiritual - Juliana soares, Alexandre Correa (também emprego), Josana 
Santos, Daiane e família, Jacira Miranda Gomes, Tulio Cesar Stracciony, Jussara Viana, 
Tiago Morais, Vanderly 
 
- Saúde - Lise Cengia, Enzo (saúde dos avós), Flaveline Santana (depressão), Jéssica 
(síndrome do pânico e depressão), Rodrigo (hérnia de disco na coluna, cirurgia), Kelly 
(enfermidade), Rosane (tratamento de câncer), Suzana (tratamento de câncer), Reginaldo
- pai do Rômulo (recuperação cirurgia e agradecimento por transplante de rim). 
 
- Casamento - Elfrida Rosa e João, Maria Fernanda e Paulo chaves, Ladir Romanichen e 
Nicolau Romanichem (também saúde).  

- Emprego e vida espiritual: Ronaldo e Bárbara 

- Família, Saúde e Casamento: Fernando  
- Processo Judicial: Antônio Benito Reis  

-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. 

 

 

 

 

 

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. 


