
            

 Quem é Deus? 

                       Lição 2 – O Soberano Para Sua Vida 

 

1 Crônicas 29:11,12  

 . Deus é soberano, quer dizer que Ele tem controle 
de tudo, da natureza, história e nossas vidas.  Nossa men-
te não consegue entender muito bem os atributos de 
Deus, pois Ele é um Ser Todo-Poderoso, Todo-Bom, Todo-
Conhecedor, Todo-Sábio. Mas, se não compreendermos o 
poder absoluto e total de Deus, como poderemos apren-
der a descansar nele? Se não entendermos a soberania do 
Pai, não conseguiremos entregar nossas ansiedades, pro-
blemas e preocupações, que ocupam tanto o nosso cora-
ção. Vamos ver as bênçãos deste fato. 
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Valorizar Um ao Outro e Vencer Curitiba e o Mundo para Cristo! 

INVISTA TEMPO COM SEU PAI CELESTIAL 
Alan Nalley 

 
 Jesus disse: “Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e 
Eu lhes darei descanso.  Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou 
manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas.  Pois o 
meu jugo é suave e o meu fardo é leve” Mateus 11:28-30. 
 
“Parem de lutar!  Saibam que Eu sou Deus” Salmo 46:10.  (Algumas traduções falam: 
“Fiquem quietos e saibam que Eu sou Deus”). 
“Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade” 
Salmo 46:10. 
“Pois o SENHOR, o Deus de Israel, lutou por Israel” Josué 10:43.   
 
 Gênesis 1 – o poder de Deus 
 Gênesis 2 – o amor de Deus para com você. 
 
 Jesus disse: “Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu 
Pai que está em secreto.  Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará” Mateus 
6:6. 
 
Desafio 

INVISTA TEMPO COM SEU PAI CELESTIAL TODO DIA 
Sugestão: Por uma semana, desligue a televisão.  Eu sei que você terá uma vontade de 
ligar, como um viciado em drogas sofre quando fica longe das delas, mas a vontade vai 
passar.  Se desligar a televisão por uma semana, você vai encontrar até 21 horas de tem-
po sobrando por semana.   
 
1) Fique quieto e fale: “Sei que o Senhor está aqui e me ama como o Seu filho amado.   
2) Admire quietinho a natureza e Deus vai te ensinar algo.                                                                
3) Leia a Bíblia, procurando aplicações de ensinamento do Pai.                                                           
4) Fale a Deus seu louvor, pecados, pedidos, gratidão.                                                                       
5) Levante e continue o seu dia, andando mais devagar, com Deus na frente lutando as 
suas batalhas. 



 

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                                                                                                                              

Jussara Viana, Jana Rocha, Thalles (filho Silvania), Marcelo Duarte e Patrícia Pontel; Licia 

Almeida; Lucio Mauro, Elizandra, Raissa e Nelson Pazeto de Almeida, Poliane Pires; Jeison 

dos Santos; Davi Pires; Leonardo Pereira, Ângela Gomes, Agatha Maciel. José Gomes, Be-

atriz Gomes, Jacira Gomes, Jamur Gomes, Andreza Gomes, Affonso Gomes, Marcos, Irani, 

Patrícia, Nelson Alves e família. 

Saúde                                                                                                                                                         

Suzana e Rosane, Valdemar Manoel dos Santos (recuperação de AVC), Irece de Lima 

(tratamento de câncer); Antônio Carlos Walter Maciel (com fibromialgia), Meri Moro, 

Marta (irmã da Marisa), Josana Santos, Josezildo José dos Santos, Lise Cengia, Ladir Ro-

manichem, Wilian Tiago da Silveira , Vera machado, Suzana ( tratamento de câncer)  

Outros 

Michele ( saúde e trabalho); 

Pela Igreja de Cristo em Tatuí e escola da bíblia que irá iniciar em 2020.  

  

 

      

 

 

 

 

 

CCC 

Campo de  

Crescimento Cristão 

Em Novembro 

Módulo 3: Meu ministério 

Local: sala ao lado da bibliote-
ca/piso superior  

 

Ministério Orientado pelos 
Dons 

Os Planos de Ministérios são escritos conten-
do os objetivos dos ministérios, seus colabo-

radores, suas atividades e metas. 

Estes Planos encontram-se, para  consulta de 
todos, na secretaria e no site da igreja, no 

item Ministérios.  

    Pasta da secretaria                            Site da Igreja 

 

 
ATENÇÃO! 

 
A sala de aula dos casais fará 
uma pausa por um tempo. 

 Aproveite para participar de   
outras salas. 


