
            

 Quem é Deus? 

                       Lição 2 – Aquele Que Nos Ama  

 

Efésios 3:14-19  

 

 Temos aprendido muito sobre quem é Deus. Hoje 
vamos ver o maior atributo Dele – Deus é amor.  Isso sig-
nifica que Deus quer o melhor para você.  Como um pai 
quer o melhor para seu filho. Deus não é contra você, Ele 
te ama incondicionalmente: um amor sem condições. Vo-
cê consegue imaginar um amor assim? Alguém que te 
ama sempre, não importa quem você é, nem o que você 
faz. Um amor indestrutível, que nem mesmo você conse-
gue apagar. A Bíblia mostra que o amor de Deus é assim. 
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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! 

NA ESCOLA DE JESUS 
Aprendo a vencer a tenção 

 
 “Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. 
E, tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome; E, chegando-
se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se 
tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão 
viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o 
transportou à cidade santa, e colocou-o sobre o pináculo do templo, E disse-lhe: 
Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo; porque está escrito: Que aos 
seus anjos dará ordens a teu respeito, E tomar-te-ão nas mãos, Para que nunca 
tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: 
Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte 
muito alto; e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: 
Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Sata-
nás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então 
o diabo o deixou; e, eis que chegaram os anjos, e o serviam”. (Mateus 4:1-11) 
 
Hoje vamos aprender quatro coisas sobre a tentação de Jesus: 
A ____________________ da tentação. 
A tentação de ser _________________ 
A tentação de ser _________________ 
A tentação de ser _________________  
 

Jesus venceu Satanás no deserto e em todas as outras situações em que o con-
frontou durante o seu ministério terreno (Lucas 4.1-13, 10.18,19). 
Na cruz do Calvário, o Filho de Deus derrotou Satanás de forma definiti-
va (Colossenses 2.15; Hebreus 2.14). 
 
Faça da leitura da Palavra, da oração e do seu tempo diário com Deus, seus alia-
dos para não cair em tentação.  
 



 

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, Marcos, Irani, Patrí-

cia, Nelson Alves e família, Agatha Maciel, Angela Gomes, José Gomes, Beatriz Gomes, Jacira Go-

mes, Jamur Gomes, Andreza Gomes, Affonso Gomes. 

Saúde                                                                                                                                                         

Valdemar Manoel dos Santos (recuperação de AVC), Irece de Lima (tratamento de cân-

cer); Antônio Carlos Walter Maciel (com fibromialgia), Meri Moro, Marta (irmã da Mari-

sa), Suzana ( tratamento de câncer). 

Outros 

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. 


