
            
 QUEM É DEUS?  

Lição 5 – A Bondade Que Precisamos  
  

ABERTURA: A. Como você reage a uma mentira?  
 

 PROPÓSITO: O Senhor é bom, porque Ele sempre ouve e atende as 
nossas orações. Ele escuta com toda a atenção, por isso sempre 
podemos pedir a sua ajuda. Normalmente, quando vamos experi-
mentar alguma comida que não conhecemos, pegamos apenas 
um “pouquinho” para provar, e se gostarmos podemos comer 
mais ou até mesmo tudo, não é verdade? Mas se experimentamos 
e sentimos um gosto azedo ou amargo, não comemos nem mais 
um “pouquinho”. No entanto, isso não acontece quando provamos 
nosso Pai, pois Sua Palavra nos garante que Ele é bom.    

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: Salmo 116:1-12; 16-18.  
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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 
Uma Grande Visão Para 2020   parte 1 

"Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do 
Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes 
ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos" Mateus 28.19,20 

 

Você sabe onde estaria hoje sem o evangelho de Cristo? 
Se alguém não lhe tivesse dito a respeito de Jesus, você estaria separado de 
Deus, vivendo sem a Sua ajuda, e diante da perspectiva de  
 

Seu julgamento justo após a morte. Os cristãos devem ter a mesma visão de 
Deus para o mundo. A última direção que Cristo deu à Sua Igreja foi, "...vão e 
façam discípulos de todas as nações...”.  

ELE QUER QUE TODAS AS PESSOAS OUÇAM O EVANGELHO.  
Lembre-se: "Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e 
eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, 
pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as 
suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve".  (Mt 11.28-32). 

O SEU PLANO É UMA IGREJA VISIONÁRIA  
Jesus Cristo - Por Sua autoridade divina, Jesus nos ordenou a contar 
aos outros sobre sua oferta de perdão.  

O Poder - Conhecer o trabalho estava além de nós, Jesus enviou o Seu 
Espírito Santo para viver dentro dos discípulos, capacitando e equipan-
do-os para realizar a tarefa de testemunhar ao mundo  “E eu estarei 
sempre com vocês, até o fim dos tempos” (Mt 28.20). 
 

“E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pre-
gando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. 
Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaus-
tas como ovelhas que não tem pastor. E, então, se dirigiu a seus discípulos: A 
seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao 
Senhor da seara que mande trabalhadores para sua seara”. (Mt 9:35-37). 

Desafio: O plano de Deus está em movimento. Nós todos temos um papel 
essencial a desempenhar, por isso pergunte ao Senhor: como Ele quer 
que você esteja envolvido. 



 

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                                                                                                                              

Jussara viana saúde e espiritual.. Ana Rocha – vida espiritual. Thalles (filho Silva-
nia) vida espiritual; Lucio, Elizandra, Raissa e Nelson P de Almeida; Mariane Benito 
e Carlos Almeida – pelo casamento, família e a salvação de almas. Marcos, Irani, 
Patrícia – saúde e vida espiritual. Nelson Alves e família - saúde e vida espiritual. 
Angela Gomes, Agatha Maciel, José Gomes, Beatriz Gomes, Jacira Gomes, Affonso 
Gomes, Jamur Gomes e Andreza Gomes. Roberto Alarcon – por recuperação de 
cirurgia e salvação de alma. Grazi e Família, Felipe, Amauri, Rafael e Família 
 

Saúde                                                                                                                                                         
Valdemar Manoel dos Santos – recuperação de AVC. Irece de Lima (tratamento 
de câncer); Antônio Carlos Walter Maciel (com fibromialgia), Meri Moro (por saú-
de). Suzana – tratamento de câncer. Bruno Ferreira – depressão. Vicente (igreja 
de são Mateus) - saúde, Adeildo – saúde. 

 Outros 

Pela Igreja de Cristo em Tatuí e escola da bíblia que irá iniciar em 2020. 

 

 

 
     Tarde de oração 
   
 

30/11/2019  das  
15:00 às 17:00 horas . 

 
 
Pedimos a colaboração das irmãs para levar um 
prato de doce ou salgado. 


