
 

 

 

 
 

A partir do dia 12 de Janeiro 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 

Local confirmado: Chácara Recanto Bucco's 

 

05 
Janeiro 

2020 

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

 
 

A transformação do pior homem do mundo 

Normalmente achamos que há pessoas irrecuperáveis. Que há pecado-
res que estão fora do alcance da graça de Deus. A história de Manas-
sés vai nos mostrar que não há poço tão fundo que a graça de Deus 
não possa ser mais profunda. A graça é maior do que o pecado.       
Manassés era o filho mais velho do piedoso rei Ezequias. Ele subiu ao 
trono aos doze anos de idade e cinquenta e cinco anos reinou em Jeru-
salém, mas não seguiu os bons exemplos deixados por seu pai. Manas-
sés fez o que era mau perante o Senhor mais do que qualquer rei de 
Judá e Israel, e até pior que as nações que o Senhor Deus expulsou de 
suas possessões diante dos filhos de Israel.  

Texto: 2 Crônicas 33: 1-17 

1 Manassés tinha doze anos de idade quando começou a reinar, e reinou cinquenta e cinco anos em Jeru-

salém. 2 Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia 
expulsado de diante dos israelitas. 3 Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido; 
também ergueu altares para os baalins e fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos 
celestes e lhes prestou culto. 4 Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: "Meu 
nome permanecerá para sempre em Jerusalém". 5 Nos dois pátios do templo do Senhor ele construiu alta-
res para todos os exércitos celestes. 6 Chegou a queimar seus filhos em sacrifício, no vale de Ben-Hinom; 
praticou feitiçaria, adivinhação e magia, e consultou médiuns e espíritas. Fez o que o Senhor reprova, 
provocando-o à ira. 7 Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e a colocou no templo, do qual Deus 
tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: "Neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos 
de Israel, porei meu nome para sempre. 8 Não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que 
dei aos seus antepassados, se tão-somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei em todas 
as leis, os decretos e as ordenanças dados por meio de Moisés". 9 Manassés, porém, desencaminhou 
Judá e o povo de Jerusalém, a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído 
diante dos israelitas. 10 O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram atenção. 11 Por isso 
o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés, 
colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze, e o levaram para a Babilônia. 12 Em sua angústia, 
ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados.13 
Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido; de forma que o trouxe de volta a Jerusalém e 
a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus.14 Depois disso ele reconstruiu e aumen-
tou a altura do muro externo da cidade de Davi, a oeste da fonte de Giom, no vale, até a entrada da porta 
do Peixe, em torno da colina de Ofel. Também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas 
de Judá.15 Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que lá havia colocado, 
bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo e em Jerusalém; e jogou-os 
fora da cidade.16 Então restaurou o altar do Senhor e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas 
de gratidão, ordenando a Judá que servisse o Senhor, o Deus de Israel.17 O povo, contudo, continuou a 
sacrificar nos altares idólatras, mas somente ao Senhor, ao seu Deus. 

 

https://biblia.gospelprime.com.br/significado-manasses/
https://biblia.gospelprime.com.br/significado-jerusalem/
https://biblia.gospelprime.com.br/significado-jerusalem/
https://biblia.gospelprime.com.br/significado-senhor/
https://biblia.gospelprime.com.br/significado-ezequias/
https://biblia.gospelprime.com.br/significado-deus/
https://biblia.gospelprime.com.br/significado-davi/
https://biblia.gospelprime.com.br/significado-salomao/
https://biblia.gospelprime.com.br/significado-israel/
https://biblia.gospelprime.com.br/significado-moises/
https://biblia.gospelprime.com.br/significado-juda/
https://biblia.gospelprime.com.br/significado-babilonia/
https://biblia.gospelprime.com.br/significado-giom/


 

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.   

Tema de 2020  
“Evangelismo, semente para a vida 
eterna” 
 
 
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 


