
 

Marcos: Jesus, o todo poderoso 
 

Lição 5– Temos que seguir Jesus para recebermos 

bênçãos 

Marcos 8:27-9:1 

       Jesus perguntou: ''Quem diz o povo que eu sou?'' Eles responderam relatan-
do as várias opiniões: ''João Batista'', ''Elias ou um dos profetas''.  

      Depois de ouvir as opiniões dos outros, Jesus perguntou: ''E vocês, quem di-
zem que eu sou?'' Pedro respondeu: ''Tu és o Cristo, o Messias''. Isto é, és aquele 
que o povo está esperando. Jesus concordou com Pedro, mas proibiu de falar 
sobre isso ao povo.  

      Jesus proibiu porque naquele tempo, todos esperavam a vinda do messias, 
mas cada um do seu jeito: uns como rei, outros como sacerdote, doutor, guerrei-
ro, juiz ou profeta. Ninguém parecia estar esperando o Messias servidor, anunci-
ado por Isaías (Is 42,1-9). 
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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! 

Os Torpedos de Satanás contra a Família  

 

A família está sendo bombardeada com arsenal pesado. Há torpedos mortíferos apon-
tados para a família. É a crise conjugal, crise dos jovens, a crise dos valores. A família está perdi-
da. A educação moderna está perdida. As instituições não sabem o que fazer para reverter essa 
crise. 

“pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os 
dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões 
celestiais”. (Efésios 6:12) 

 
Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e 

procurando a quem possa devorar. (1 Pedro 5:8) 

Satanás não mede esforços para destruir a família. Ele não se cansa de criar maneiras 
de desestabilizar, desanimar a família. Ele tem cercado a família por todos os lados, com o firme 
propósito de desestabilizar a família.   

A família tem se transformado, muitas vezes, em campo de guerra, em arena de brigas 
e mágoas e em cenário de decepção, desencanto e traição. 

Chamo sua atenção para uma família que foi bombardeada pela fúria de Satanás. Trata-
se da família de Jó. Ele nos ensina a lidar com a crise quando ela vem contra nossa vida e família.  

Satanás atingiu algumas áreas vitais da vida de Jó: 

 Finanças – “e possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas parelhas de boi e 
quinhentos jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do ori-
ente”. (Jó 1:3) 

 Filhos – “Tinha ele sete filhos e três filhas” (Jó 1:2) 

 Saúde - "Pele por pele! ", respondeu Satanás. "Um homem dará tudo o que tem por sua 
vida. (Jó 2:4) 

 Casamento – “Então Jó apanhou um caco de louça com o qual se raspava, sentado en-
tre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: “Você ainda mantém a sua integridade? 
Amaldiçoe a Deus, e morra! " (Jó 2:8,9) 

 
Deus restaurou a família de Jó. Do deserto, uma fonte de esperança começou a jorrar. Deus 

se revelou a Jó. 

Aplicação: Deus quer restaurar as finanças do seu lar, salvar os seus filhos, curar as suas enfer-
midades, abençoar o seu casamento e reconciliar você com aqueles que o fizeram e ainda o fa-
zem sofrer. Hoje é dia de restauração para o seu lar. 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ef/6/12+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1pe/5/8+


 

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                                                                                                                                                                 

Alexandre Correa (também emprego), Tulio Cesar Stracciony, Jussara Viana, Claci (mãe de Leonardo), Angela 

Gomes, Jana Rocha, Agatha Maciel, José João de Miranda Gomes, Beatriz Zanella Gomes, Jacira Miranda Go-

mes, Valéria, Sarah, Nicholas, Rebecca, Samuel dos Santos, Ronan Wuytack e Vanderly, Marcelo Duarte,   

Patrícia Pontel, Elizandra, Raissa e Nelson P de Almeida, Neuza, Vilmar e Diones Joel Kniecik .  

Saúde                                                                                                                                                                                             

Enzo - pede pela saúde dos avós, Lise Cengia, Valdemar Manoel dos Santos (recuperação de AVC), Luiz Araú-

jo, Irece Lima, Lícia e Lucio Almeida, Roberto Alarcón, Tita Villalba  

Trabalho                                                                                                                                                                                            

Juliana Soares (também vida espiritual) e Debora Cunha (também por processo judicial e família). 

Casamento                                                                                                                                                                                       

Elfrida rosa e João, Maria Fernanda e Paulo chaves, Ladir e Nicolau Romanichem (também saúde), Lucas e 

Flávia Alves (também vida espiritual) e Fernando (também saúde e vida espiritual). 

Agradecimento                                                                                                                                                                                   

Reginaldo (pai do Rômulo) recuperação de cirurgia e transplante de rim.                                                                               

Maurício Travinski—Emprego 

 

Treinamento para todos os homens que já servem no culto 
e para os interessados em servir.  

 

 

                                                        Dia 15/06, às 15h no prédio da igreja.  

                                                      Dúvidas falar com Wagner  

 

 

 

 

 


