
      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. Você 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 consegue 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! 

Série na escola de Jesus 
Aprendendo com Pedro 
Lucas 22: 31-34; 54-62 

 
 Ao olharmos para a vida de Pedro, estamos diante do espelho. Muitas vezes 
somos como ele, mostramos autoconfiança, não oramos, somos precipitados e segui-
mos Jesus de longe.  
 Antes de Pedro tornar-se um apóstolo cheio do Espírito Santo, um pregador e 
um líder eficaz, ele revelou sua fraqueza e chegou ao ponto de negar a Jesus. Pedro 
caiu, suas lágrimas foram amargas, mas sua restauração foi completa. A queda de Pe-
dro passou por alguns estágios. 
 Os passos que conduzem ao fracasso 
Mas ele respondeu: "Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte".  Res-
pondeu Jesus: "Eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, três vezes você 
negará que me conhece". (V.33-34) 
“Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, do-
minados pela tristeza”. (v,45) 
E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. (v. 50) 
Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à 
distância. (v.54) 
 Os passos da restauração de Pedro 
O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da pala-
vra que o Senhor lhe tinha dito: "Antes que o galo cante hoje, você me negará três 
vezes".(v.61) 
Saindo dali, chorou amargamente. (v.62) 
 Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, 
você me ama realmente mais do que estes? " Disse ele: "Sim, Senhor, tu sabes que te 
amo". Disse Jesus: "Cuide dos meus cordeiros". Novamente Jesus disse: "Simão, filho 
de João, você realmente me ama? " Ele respondeu: "Sim, Senhor tu sabes que te 
amo". Disse Jesus: "Pastoreie as minhas ovelhas". Pela terceira vez, ele lhe disse: 
"Simão, filho de João, você me ama? " Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter pergun-
tado pela terceira vez "Você me ama? " e lhe disse: "Senhor, tu sabes todas as coisas e 
sabes que te amo". Disse-lhe Jesus: "Cuide das minhas ovelhas. (João 21: 15-17) 
 Aplicação: O Deus eterno não desiste de nós, assim como não desistiu de 
Pedro. Como diz o lindo cântico: “Eu quero voltar ao primeiro amor”! Que seja assim, 
para a glória Dele. Amém!  



 

É tempo de           rar 
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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! 

 
Em Janeiro, mulheres,  

homens e jovens estarão 
reunidos juntos no salão 

principal para as aulas 
dominicais. 


