
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. 

   Treinamento do Minist. Orientado p/dons 

 Aos domingos à tarde, das 13h às 16h 

Almoço compartilhado com os irmãos participantes 

Sua participação será registrada em sua ficha da igreja 

Será ministrado em dois domingos seguidos e a participação é 
imprescindível em ambos os domingos. Se faltar um domingo, 

o programa não será concluído. 

Es-
Falar 
com 

 Próximos  4 treinamentos: 

1 01 e 08 de março 3 19 e 26 de abril 

2 22 e 29 de março 4 17 e 24 de maio 

 

Lição 1 – Reconhecer Jesus como Senhor 
 

Propósito: Compreender o sentido da pessoa e da obra de 
Cristo. 
 

Colossenses 1: 15-23 
 

O progresso espiritual depende do quanto conhecemos ao 
Senhor. Não se trata de teorias, mas de um conhecimento 
prático e de vivência com Ele. 

23 
Fevereiro 

2020 

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

 
 

                 
 

O QUE APRENDEMOS COM CORNÉLIO? (Atos 10: 1-48) 
 
 Muitos sermões, aulas e até peças já foram pregados e apresentadas sobre a 
vida de Cornélio. Normalmente, as pregações analisam sua bondade; ele era devoto, ora-
va, dava esmolas e etc..  E, é mostrado que, apesar de todas essas coisas, ele ainda esta-
va perdido. Portanto, a bondade por si só não salva ninguém. Nesta manhã, nós quere-
mos utilizar outro foco. Vamos analisar as atitudes envolvidas nesse fato. 
Antes de tudo, há três prodígios, todos têm a ver com postura de mudança.  
 

  A primeira maravilha foi o de mudar a atitude de Cornélio. Atos 10:3-6 
 
Ele tinha de perceber que, apesar de ser um "bom homem", ainda estava faltando algo. 
Ele teve que ouvir as "palavras" para que ele pudesse ser salvo. Atos 11:13-14 
Um problema muito real hoje é que as pessoas pensam que já são salvas quando não 
são. 
Não haverá um anjo enviado para eles como foi feito para Cornélio. 
O evangelho é o único meio pelo qual o pensamento pode ser mudado. 
 
A segunda maravilha envolveu a atitude de Pedro. Sua atitude para com os gentios tinha 

de ser alterada. Atos 10:9-16 
 
 Pedro compreendeu mais tarde a partir da visão que ele não podia chamar ne-
nhum homem "comum ou imundo. Atos 10:28 Observe as suas palavras em Atos 10:34-
35. 
 
A terceira maravilha foi o derramamento do Espírito Santo que mudou a atitude dos seis 
irmãos judeus que iam com Pedro, e mais tarde os judeus em Jerusalém. Atos 10:36-48. 
 
  Atos 11:18 mostra claramente que Deus enviou o Espírito Santo sobre Cornélio e 
sua família - para mostrar que aos gentios foi concedido o arrependimento para a vida. 
Eles podiam agora ser aceitos no reino, e poderiam agora receber as bênçãos da Nova 
Aliança. 
 

Desafio: Desenvolva as atitudes certas nessas áreas, assim nós, também, vamos obter a 
salvação, agora  e na eternidade.  

 



 

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 : Iasmin, Genoveva e Jucélia Sampaio, José João de Miranda Gomes, Ângela, Bea-

triz, Jacira, Jamur, Andreza e Affonso Gomes, Rebecca, Valéria, Samuel, Sarah e Nicholas dos Santos; Ronan, 

Valdemar dos Santos, João Marcelo, Yasmin, Valentina, Yara e Marcelo Braz.  

Saúde : Aparecido Messias Ferreira, Maria Concilia, Maria Aparecida de Lima.  

 Trabalho: Eduardo Sampaio Ferreira (emprego e vida espiritual).  

Outros: Pela "Colheita Brasil" com a Igreja. Márcio Jander Garcia Vidal, esposa e filho (Igreja em Paulista/

PE) - pelo trabalho no Lar Maná (www.larmana.org.br) e vertentes de atuacão em Paulista. 

Agradecimento : Agradecimento pelas orações para recuperação de saúde de  Erick que voltou andar.  

RETIRO DAS CRIANÇAS  

 4 A 11 ANOS 

DATA: 14/03/2020 

HORA: 9:30 ÀS 16:30 

CUSTO: GRATUITO 

Mais informações com Isabel Bini, Evânia, Gisele, Luana e Elizângela.  

Dia 07 de Março de 2020 

às 19:30, no prédio. 

Palestrante: Pedro Jory 

 

Levar um prato de doce ou salgado para confraternizarmos no 
final da reunião. 

  

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 

 

 


