
 

 

 
 

Em Janeiro e fevereiro as aulas da ACE será     

no auditório às 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 

Investimento: 150,00 

Local confirmado: Chácara Recanto Bucco's 

 

26 
Janeiro 

2020 

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

 
 

 Quanto vale uma vida? 
Marcos 5:1-20 

 Eles atravessaram o mar e foram para a região dos gerasenos. Quando Jesus de-
sembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro.  
 Esse homem vivia nos sepulcros, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo 
com correntes; pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele ar-
rebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente 
forte para dominá-lo. 
 Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e 
nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, 
e gritou em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por 
Deus que não me atormentes! " 
 Pois Jesus lhe tinha dito: "Saia deste homem, espírito imundo! " Então Jesus lhe 
perguntou: "Qual é o seu nome? " "Meu nome é Legião", respondeu ele, "porque somos 
muitos". 
 E implorava a Jesus, com insistência, que não os mandasse sair daquela região. 
Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios im-
ploraram a Jesus: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles". 
 Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A 
manada de cerca de dois mil porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e 
nele se afogou. 
 Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos 
campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, vi-
ram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em per-
feito juízo; e ficaram com medo. 
 Os que o tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoninhado, 
e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse 
do território deles. 
 Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoninhado 
suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: "Vá para casa, 
para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia 
de você". Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus 
tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. 
 
Aplicação: 
 Qual o valor de uma vida para Jesus? Para Jesus a vida é tão cara que vale a pe-
na todo e qualquer sacrifício para salvá-la. Sua vida é tão preciosa para Deus que custou 
a vida de seu próprio Filho.  



 

É tempo de           rar 

 

Endereço - Rua Almirante Gonçalves, 1644    Rebouças    F- (41) 3332-7498     
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Escola Dominical -  09h15    

Saúde e vida espiritual                                                                                                                              

Genoveva e Jucélia Sampaio  

Saúde       

Juliana Reis (Saúde da família e amigos), Aristina Lemos, Adiviro Galvão; Alexandre Kalluf; 

Roberto Alarcón (internado em clínica de repouso), Aparecido Messias Ferreira, Maria 

Concilia (diagnosticada com nódulo no seio);  

 Trabalho 

Eduardo Sampaio Ferreira (emprego e vida espiritual).  

Outros 

Adriana, Rodrigo e Marcelo Alarcón; Lavínia Bittencourt; Lucio, Elizandra, Raissa e Nelson 

P de Almeida; Rodrigo e Jaqueline B. Franco; Edelaine Haddad; Lara, Valentina e Suliane 

Lima; Caroline dos Santos, Agatha, Emily e Ryan; Irecê de Lima, Marcelo Duarte, Patricia 

Pontel; Claudete, Railui Jr, Rubson, Rúbia e Railuiza Villalba; Tereza Moro; Gel Muzzilo; 

Wellington Azambuja (saúde, sabedoria, família e salvação de almas). Pela Igreja de Cris-

to em Tatuí e escola da bíblia iniciada nesse ano. 

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.  

 

Exemplos de atividades evangelísticas 
Café do amigo, atividades esportivas, cursos gratuitos, dia de ação 
social, melhorar a sinalização ao redor da igreja, implementar as re-
des sociais, campanha da cesta do amor, noite de oração, culto 
evangelístico. 

Em Janeiro, nas quartas, às 20 h. 


