
 

Marcos: Jesus, o todo poderoso 
 

Lição 4 - Ele vai cuidar de você.  

Marcos 6:30-44  

          Jesus parte com os seus para “o lugar deserto”, mas sua intenção é perce-

bida pela multidão, que o seguia por “ todas as cidades”, no dizer de Marcos, e 

“chega lá antes deles” (v. 33). Descendo do barco, Jesus tem compaixão.  

     Ao lado da “indignação”, a “compaixão” é um sentimento recorrente em Je-

sus, segundo Marcos. Desde o encontro com o leproso, no dia de Cafarnaum (Mc 

1,41), Jesus muitas vezes ficará compadecido ou outros implorarão pela sua com-

paixão (Mc 8,2; 9,22; 10,47). Aqui, a compaixão de Jesus se dirige ao desamparo 

da multidão, que pede ajuda “como ovelhas sem pastor” (v. 34). Onde estão os 

pastores, senão com as ovelhas confiadas a seus cuidados? 

 
CALENDÁRIO MINISTÉRIO DE JOVENS 

26 
Maio 

2019 

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

“Famílias amigas de Deus são obedientes" 

Gênesis 22: 1-19 

     No texto de hoje encontramos o teste mais desafiador da vida de Abraão. Uma ordem dada por Deus 
para que seu filho Isaque fosse sacrificado no altar. No momento exato da execução, Deus interveio e se 
agradou da obediência de Abraão.  
 
Se você fosse Abraão, o que faria diante do mesmo pedido? 
A obediência gera frutos visíveis na vida do cristão. Você concorda com esta afirmação?  
Há exemplos positivos na sua vida de obediência aos seus pais, por exemplo? 
 
     Aqui encontramos a ordem dada por Deus para que seu filho Isaque fosse oferecido no altar, no Monte 
Moriá. Isaque deveria ter aproximadamente uns 30 anos (Gn 21.34 e 23.1). 
 

     A Bíblia diz que Deus provou Abraão. Deus prova a nossa fé. Muitos desses campos de prova da fé se 
dão no contexto familiar, como é o caso de Abrãao. A provação parte de Deus e sempre traz benefícios 
para o cristão 

“Provação” x “Tentação” 

Por que Deus permite que o cristão passe por provações na vida? 

 
“Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês 
sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que 
vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma (Tiago 1.2-4). Comentem estes versícu-
los.  
 

     Deus estava apenas provando a fé e o espírito de obediência de Abraão. Isaque significava muita coisa 
para Abraão, pois era o filho da promessa. Tudo que temos, como: casamento, filhos, pais, irmãos, profis-
são, bens materiais, pertencem a Deus. Ele é dono de todas as coisas e só deseja que consagremos tudo 
que somos e temos a Ele. 

Você está disposto a consagrar TUDO a Deus? 

Quem é o “Isaque” que você precisa sacrificar a Deus? 

     A Bíblia diz em 1 Samuel 15.22, o seguinte: "Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacri-
fícios quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é 
melhor do que a gordura de carneiros.” Que relação este versículo possui com a experiência de Abraão? 
 

Aplicação: A obediência a Deus não traz apenas bênçãos para a nossa família, mas transforma a nossa 
casa em lar como fonte de bênçãos para outros. Quero desafiar você seguir o exemplo de Abraão!  

. 

 



 

É tempo de           rar 
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Escola Dominical -  09h15    

Saúde e vida espiritual 

Alexandre Correa (também emprego), Tulio Cesar Stracciony, Jussara Viana, Claci (mãe de Leonardo), Angela 
Gomes, Agatha Maciel, José João de Miranda Gomes, Beatriz Zanella Gomes, Jacira Miranda Gomes, Valéria, 
Sarah, Nicholas, Rebecca, Samuel dos Santos, Ronan Wuytack e Vanderly. 

Saúde 

Enzo - pede pela saúde dos avós, Flaveline Santana (depressão), Lise Cengia, Valdemar Manoel dos Santos 
(recuperação de AVC) e Luiz Araújo. 

Trabalho 

Juliana Soares (também vida espiritual) 

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. 

 

 

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

 

 

 

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

                                                      Dúvidas falar com Wagner  

 

 

 

 

 


