
 
 Grupo de CASA no UMBARÁ 

           Uma carta para um amigo 
          Lição 2- Fé em Ação 

Lucas 5.17-26  

      A fé pode ser um conceito espiritual, mas certamente possui 

características práticas que fazem dela um componente essencial 
da vida. Ações com base no que não pode ser provado compõem 

grande parte de nosso dia a dia. Você já percebeu, que dificilmen-
te examinamos uma cadeira antes de sentarmos ou levamos o car-

ro para o mecânico antes de irmos para o trabalho. Agimos pela fé 
em muitas coisas. Pense em alguma ocasião em que você viu a fé 

em ação? Quais foram os resultados dessa fé? 

–  

07 
Julho 

2019 

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

Estamos em uma guerra 
 

      Imagine você acordando um dia e sua casa estando bem no meio de um campo de  

batalha. Com bombas explodindo ao seu redor, disparos de metralhadoras e os gritos 

dos feridos. Qual seria o seu primeiro pensamento? Se levantaria para ir ao serviço? 

Iria para a escola? Lavaria o carro? A sua primeira reação seria a sobrevivência sua e  

da sua família, não é?  

     Na sua carta aos cristãos de Éfeso, Paulo fez quase a mesma afirmação com respeito 

à vida cristã: “É uma guerra”. Paulo nos avisa para não esperarmos uma jornada fácil 

por esta vida. O cristianismo é uma luta, uma “batalha até o fim”.  

Nenhum de nós pode vencer essa batalha sobrenatural sozinho. A única maneira possí-

vel de vencer é lutar na força que Deus provê e com as armas que Ele nos dá:  

“Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu 

poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes fi-

car firmes contra as ciladas do diabo; porque a nossa luta não é 

contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potesta-

des, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as for-

ças espirituais do mal, nas regiões celestes” (6:10–12). 

      Em primeiro lugar, nosso inimigo é forte. O versículo 12 diz: “a nossa luta não é con-

tra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominado-

res deste mundo tenebroso…” 

     Em segundo lugar, o inimigo é mau. Nossa luta é “contra as forças espirituais do 

mal, nas regiões celestes” (6:12b). 

Em terceiro lugar, o inimigo é um enganador. Leiamos novamente o versículo 11. Paulo 

mencionou “ficar firmes contra as ciladas do diabo” 

 

CONCLUSÃO: 

Os cristãos vencem a guerra contra o diabo quando executam o plano de guerra que  

Deus tem para eles. 

 

Adaptado de Rusty Peterman – comentário do livro de Efésios  



 

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    

Tulio César Stracciony, Jussara Viana, Jana Rocha, Vera Terezinha, Ladir e Claudio, Thalles 

(filho Silvania), Augusto (filho de Maria Luiza), Antônio Benito,  Anderson, Junior, Iara, 

Gabriela, Maria Aparecida, Juliana, Rosane, Evelin, Floresvaldo Barbosa, Ismael, Janete, 

Judite, Dirce, Bruna, D´Mira, Célio, Maria Inês, Arildo, Guilherme, Débora, Jessica e Eide  

Saúde      

 Valdemar Manoel dos Santos (recuperação de AVC), Eliane Barros (depressão), Yonne -
mãe de Maria Luiza (Alzheimer), Luiz Araújo (tratamento de câncer), Suzana, Rosane, Lu-

as, Eloi, Eliana e Rosely (avós do Enzo).                                                                                                                                                                                  

Trabalho                                                                                                                                                                                            

Juliana Soares (também vida espiritual) e Debora Cunha (também por processo judicial e 

família), Heron, Leandro. 

Casamento                                                                                                                                                                                       

Elfrida Rosa e João, Maria Fernanda e Paulo chaves,  

Outros 

Fabio e Andrea - reconciliação, Guilherme Rodrigues pede por Jheymeson e por trabalho 

para Victoria.  

Agradecimento                                                                                                                                                                                   

Debora Cunha - agradecimento por emprego e pede por mudança no horário de trabalho 

Cris Silva agradece pelo nascimento do neto Henrique  

 

Almoço   
entre  

irmãos 
Dia 14 de Julho de 2019 

Cardápio: Arroz, strogonoff de 

frango, salada, maionese e  ba-
tata palha 

Valor: R$ 13,00 

Crianças de 6 a 11 anos: R$6,50 

AMO - Acampamento Monte das Oliveiras 

 
 

 
Data: 20 a 27 de Julho 

Idade: 16 a 20 anos 
Diretores: Davi e Nilza 

                                   R$ 464,00  

 

 
 PROJETO AQUECER  

Doação à lar de idosos      
                                                                                    

As irmãs Aglair, Inês e Maria Luiza estão fazendo 

mantas de tricô para doarem a lar de idosos. Elas 
estão pedindo doações de lãs de qualquer tama-

nho e cor e voluntariado para a confecção.  

 
Maiores informações com elas e desde já        

agradecem. 


