
Curso de Evangelização Básica em março 

 Aulas da Escola Dominical, no auditório, às 9h:15 

DATAS: 1, 8, 15, 22 e 29 de março. Chegue cedo.  

Sua participação será registrada em sua ficha da igreja 

Será introduzido um conceito novo de princípios e práticas para 
espalharmos as sementes das Boas Novas em Curitiba. Não per-

ca. É para todos. 

Lição 2— O preço do discipulado 
Lucas 14: 25-35  

 

 Hoje muitas pessoas pensam que uma cruz é qualquer 
tipo de tribulação, dificuldade ou obstáculos que enfrenta-
mos, como um vizinho ranzinza ou alguma deficiência física. 
“É a minha cruz”, dizemos. Mas não era isso o que Cristo 
queria dizer. A cruz era um instrumento de execução. No pri-
meiro século do mundo romano, quando um homem tomava 
para a sua cruz, ele estava indo para a morte. Minha cruz por 
Cristo significa a minha morte por Ele. Ele me chama para ir 
e morrer, morrer para mim mesmo. Essa morte para mim 
mesmo é a porta para Cristo entrar no meu coração. 
 

 

08 
Março 

2020 

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

 
 

  

Uma Grande Visão Para 2020  
AMANDO AO PRÓXIMO - Mt 22.37-39      

Deus tem nos chamado para vivermos um único tempo. Um tempo onde poucos estão 
vivendo. Um tempo totalmente debaixo do Seu propósito, então Jesus nos falou acerca dos últi-
mos dias, e declarou: “E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará” (Mt 24.12). 
Essa mensagem declarada por Cristo quanto ao amor, deve impulsionar a Igreja a estar em alerta, 
para não perder a essência do amor de Cristo, que é o amor que precisa ser evidenciado na vida 
daquele que teme ao Senhor. 

Você tem amado ao próximo como a si mesmo? Seus relacionamentos estão selados com a mar-
ca do amor? 

O que precisamos para amar ao próximo? 

AMAR A DEUS - Mt 22.37 
 Somente aqueles que entregaram por completo toda a sua vida aos cuidados de Cristo, 

conseguem amá-lo dessa forma. Amam porque sabem que foram libertos do poder do pecado e 
agora, resgatados por meio da morte e ressurreição de Cristo, sabem que tudo o que são e o que 
possuem pertence ao Senhor. Eles amam com a alma, com o coração, com o pensamento, eles 
vivem para Deus. 
DISPOR-ME A AJUDAR - Mateus 11:28 

É interessante observar que na maioria das vezes, o que desejamos para o próximo, não 
é o que queremos. Lutamos e nos empenhamos em buscar o melhor para nós, para nos nossos 
filhos, nossos irmãos e outros, mas, quando se trata do próximo fazemos apenas o substancial. 

Devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Viver dessa forma é proporcionar ao 
nosso semelhante tudo aquilo que queremos e desejamos. É dessa forma que tocaremos o cora-
ção de Deus e cumpriremos o ato de amar ao próximo. 

COLOCAR-ME NO LUGAR DO OUTRO 

Ter a coragem de se colocar no lugar do outro não é fácil. O que comumente fazemos são críticas 
que somente geram mal estar e problemas nos relacionamentos. A prática do amor implica ter a 
coragem de sair da nossa zona de conforto e “convicções”, para então nos colocarmos no lugar 
daqueles que são problemas para nós. 

Quem recebe a compaixão de Deus também pode ter compaixão de outras pessoas. Todos preci-
sam de compreensão e amor. Não podemos nos alegrar com a dor dos outros. Onde há compai-
xão, abunda o amor e a ajuda ao próximo. 

CONCLUSÃO 
Assim sendo, cumprir sua missão aqui é parte essencial do que representa amar aqueles que es-

tão distante do Reino de Deus. Como seguidores de Jesus, devemos continuar o que Jesus come-

çou. 



 

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  

João Marcelo, Yasmin, Valetina, Yara,  Marcelo Braz  

Saúde  

Maria Aparecida de Lima, Julio César (primo de Elisa), Leoncio, Giovana Ferreira, Gladis  

 

 Trabalho 

Eduardo Sampaio Ferreira (emprego e vida espiritual).  

Outros 

 Conforto para os familiares da Suzana (sobrinha da Cris) – pelo seu faleci-

mento  

RETIRO DAS CRIANÇAS  

 4 A 11 ANOS 

DATA: 14/03/2020 

HORA: 9:30 ÀS 16:30 

CUSTO: GRATUITO 

Mais informações com Isabel Bini, Evânia, Gisele, Luana e Elizângela.  


