
 

 

 
 

Em Janeiro e fevereiro as aulas da ACER será     

Todos no auditório as 09;15h da manhã.

Atenção Jovens!  

Reserve esta data no seu calendário. 

09 a 12 de Abril de 2020   

Retiro de Jovens em Curitiba 

Tema: Mente Transformada - Romanos 12: 1-2 

Investimento: 150,00 

Local confirmado: Chácara Recanto Bucco's 

 

12 
Janeiro 

2020 

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

 
 

 
Ninguém estar longe do amor de Deus  

 
 Qual é o alcance do amor de Deus? João 3.16 nos diz “porque Deus amou o mundo de tal 
maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a 
vida eterna”. O alcance do amor de Deus é o mundo. 
 
 Não importa quão alto ou quão baixo uma pessoa está ou pensa estar, o amor Deus em Cris-
to Jesus é capaz de alcançá-lo.  
 
 De um lado, há pessoas que se acham tão boas que nem imaginam que precisam de salva-
ção; de outro lado, há pessoas tão assumidamente más que ninguém acredita que podem ser salvas, 
nem eles mesmas. 
 

TEXTO: Lc 19.1-10 
 

Jesus entrou em Jericó, e atravessava a cidade. 

Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. 

Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia, 

por causa da multidão. 

Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar 

por ali. 

Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: "Zaqueu, desça 

depressa. Quero ficar em sua casa hoje". 

Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. 

Todo o povo viu isso e começou a se queixar: "Ele se hospedou na casa de um 

‘pecador’ ". 

Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: "Olha, Senhor! Estou dando a metade 

dos meus bens aos pobres; e se de alguém extorqui alguma coisa, devolverei qua-

tro vezes mais". 

Jesus lhe disse: "Hoje houve salvação nesta casa! Porque este homem também é 

filho de Abraão. 

Pois o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido". 

 



 

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                                                                                                                              

Lucio, Elizandra, Raissa e Nelson P. de Almeida; Roberto Alarcon – por recuperação de 

cirurgia e salvação de alma; Grazi e Família, Felipe, Amauri, Rafael e Família, Sandro Ro-

berto, Irani Celestino - Melhorar da saúde e ser liberta do vício do cigarro e Neythan - 

cirurgia do coração. 

Saúde                                                                                                                                                         

Suzana – tratamento de câncer, Bruno Ferreira – depressão, Vicente (igreja de são Ma-

teus) - saúde e Adeildo. 

 Outros 

Sidnei - emprego e Regina e família – Conforto e consolo da família.   

Exemplos de atividades evangelísticas 
 

Café do amigo 
Atividades esportivas 
Cursos gratuitos 
Dia de ação social 
Melhorar a sinalização ao redor da igreja 
Implementar as redes sociais 
Campanha da cesta do amor 
Noite de oração 
Culto evangelístico 


