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           Marcos: Jesus, o todo poderoso 
                                    Lição 8-– Jesus, o nosso exemplo  

Marcos 14:43-65  
         Alguns julgamentos marcaram a história da humanidade. Alguns inspi-
raram e ainda inspiram as pessoas a estudarem direito. Outros julgamentos, 
por outro lado, criaram ódio nas pessoas para com o sistema jurídico. 

Mas nenhum julgamento foi tão fascinante e tão importante para a história 

da humanidade como o de Jesus. Nenhum julgamento foi tão injusto como 

aquele. Os depoimentos vieram por falsas testemunhas, houve uma total fal-

ta de provas, mesmo assim foi condenado. Que essa cena do julgamento de 

Jesus te leve a um ódio ainda maior para com os seus pecados, uma revolta 

ainda maior para com as injustiças e um coração mais grato pelo que Jesus 

passou no seu lugar. Ele foi condenado injustamente para que nós pudésse-

mos ser justificados e libertos. 

23
Junho 

2019 

Uma Grande Família em Cristo, Comprometida a Viver para Deus, 
Valorizar Um ao Outro e Vencer Curitiba e o Mundo para Cristo! 

 “Como ensinar os filhos a lição da fé” 
 
Gênesis 22:1-19 
 
     De todos os textos do Antigo Testamento, não existe nenhum outro igual a este, 
em expressão dramática. Em toda a Bíblia só existe relato dramático superior a este 
nos Evangelhos, acerca da crucificação do Filho de Deus. 
    Quero convidar vocês a meditar hoje sobre o companheirismo que deve existir 
entre os pais e filhos, de forma a que os filhos cresçam e tenham seus caracteres 
moldados por esse relacionamento intenso, profundo e duradouro. 
Em nossa caminhada, com nossos filhos, que lições podemos ensiná-los? 
1 - Ensine seus filhos o que significa provação. 
 
O texto começa com a expressão: “Passando algum tempo, Deus pôs Abraão a prova...” 
Deus prova a nossa fidelidade, a nossa capacidade de obedecer, a nossa disposição 
de continuar, sem vacilar, no Seu caminho. Deus nos prova. Deus nos faz passar por 
duras experiências na vida para forjar a nossa fé e o nosso caráter. 
2 – Ensine seus filhos a crerem sempre na providência de Deus. 
 
Deus é um Pai provedor. Sua providência não tem limitações. 
Quando Abraão responde à pergunta de Isaque dizendo: “Deus proverá para si o 
Cordeiro, meu filho”, ele não está mentindo, Abraão confiava plenamente na provi-
dência de Deus. 
3 – Ensinem seus filhos serem obedientes, sempre, a Deus. 
 
Abraão já era um homem muito idoso. Isaque era, então, um adolescente forte e 
saudável. Isaque poderia escapar das mãos do seu pai com muita facilidade. Mas ele 
resolveu se submeter à obediência. 
É a obediência que agrada a Deus. Fé é obediência, submissão, rendição completa 
da vida a Deus. 
4 – Ensinem aos seus filhos sobre a salvação. 
No exemplo de Abraão, pai e filho experimentam juntos o livramento do Senhor.  
Isto significa que a salvação de Deus é para toda a família. Deus quer salvar cada 
membro da família com Sua graça e poder. 
 
Conclusão: 
Ensinar a fé aos filhos há de ser o maior desafio dos pais. 
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Saúde e vida espiritual    

Tulio Cesar Stracciony, Jana Rocha, Ângela Gomes, Agatha Maciel, José João de Miranda 

Gomes, Beatriz Zanella Gomes, Jacira Miranda Gomes, Valéria, Sarah, Nicholas, Rebecca, 

Samuel dos Santos, Ronan Wuytack,  Neuza, Vilmar e Diones Joel Kniecik,  Marcelo Duar-

te, Patrícia Pontel, Elizandra, Raissa e Nelson P. de Almeida, Josana Santos, Ladir e Clau-

dio,Thalles (filho Silvania), Augusto (filho de Maria Luiza), Antonio Benito, Anderson, Juni-

or, Iara, Gabriela, Maria Aparecida, Juliana, Rosane, Evelin, Floresvaldo, Ismael, Janete, 

Judite, Dirce, Bruna, D’mIira, Célio, Maria Inês, Arildo, Guilherme, Débora, Jéssica, Eide.                                                          

Saúde                                                                                                                                                                                             

Lise, Claci (mãe de Leonardo),  Luiz Araújo (câncer), Yonne (Alzheimer), Eliane Barros 

(depressão), Valdemar Manoel dos Santos (recuperação de AVC), Irece Lima, Lícia e Lucio 

Almeida, Roberto Alarcón e Tita Villalba. 

Trabalho                                                                                                                                                                                            

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

família), Heron, Leandro. 

Casamento                                                                                                                                                                                       

Elfrida Rosa e João, Maria Fernanda e Paulo chaves, Lucas e Flávia Alves (também vida 

espiritual) e Fernando (também saúde e vida espiritual). 
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Maurício Travinski—Emprego 

 

 

 

 

 

 

 

 


