
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 3 – Respondendo ao amor de Deus 
João 15: 1-17 

  
 A videira e os ramos servem como uma alegoria 
para o relacionamento entre o Pai, o Filho e os discí-
pulos do Filho. Jesus é a videira, o Pai é o agricultor 
(ou jardineiro, ou vinicultor) e os discípulos são os ra-
mos.  
 O fruto que os ramos devem produzir é a pieda-
de nas vidas dos discípulos. Nesta alegoria, a mensa-
gem de Jesus enfoca a importância de o discípulo per-
manecer bem ligado a Ele, assim como um ramo à vi-
deira na qual ele cresce. Deixar de fazer isso acarreta-
ria morte rápida. 
 
 

15 
Março 

2020 

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

 
 

  

Sentimentos e emoções que a adoecem a alma 
 

 O mundo em que vivemos potencializa a nossa ansiedade. Atualmente somos 

informados de tudo o que acontece no mundo, somos rodeados de aparelhos e de es-

truturas que nos acostumam com a rapidez e o controle. 

“Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês.” (1ª Pedro 5.7) 

 A Ansiedade é um estado afetivo em que há insegurança. “A ansiedade envene-

na o pensamento e nos faz enxergar o horizonte com apreensão. 

 

Sintomas De Quem Sofre De Ansiedade: 

• Apreensão e medo; 

• Desespero.  

• Sensação de Pânico e hiper-vigilância.  

• Irritabilidade.  

• Fadiga.  

• Insônia 

ATITUDES PARA DARMOS UM BASTA NA ANSIEDADE  

 

1. _____________________ para Deus. “Entreguem todas as suas preocupações a Deus, 

pois Ele cuida de vocês.” (1ª Pedro 5.7). 

2. Coloque Deus em____________________________. “Busquem, pois, em primeiro 

lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescenta-

das.” (Mateus 6.33) . 

3. ______________inteiramente no Senhor. “Entregue o seu caminho ao Senhor; confie 

nele, e ele agirá.” (Salmo 37.5). 

 

Aplicação e desafio: Decida hoje transformar suas atitudes renovando sua mente na 

Palavra, não aceitando fazer parte das estatísticas de mais um ansioso nesse mundo 

contemporâneo. Chega de ansiedade! Seja um filho amado que descansa no Pai. 

 

 



 

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  


