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           Uma carta para um amigo 
          Lição 3– Oração que fortalece 

Lucas 6. 1-16 

      Toques de recolher aparecem em muitas formas e ta-
manhos. Jesus vivia na terra do toque de recolher sabáti-
co. A letra do quarto mandamento – “Lembra-te do dia de 
sábado, para santificá-lo” – fora examinada e aplicada tão 
estreitamente que o espírito e o propósito da dádiva de 
Deus para o sábado se perdera. 

     Os líderes desvalorizaram a cura que Jesus ofereceu no 
sábado porque estavam mais interessados em manter as 
aparências do que em agradar a Deus. 
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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: A Armadura de Deus 
O cinturão da verdade 

 
A palavra grega para armadura é panoplían, e é o equipamento completo ou roupa de 

combate.  “Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, 
depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis.” Paulo insistiu que coloquemos a arma-
dura completa de Deus e ponhamo-nos de pé. Nós devemos resistir. Nós devemos permanecer 
vitoriosos na vestimenta completa.    

Em Efésios 6:14, Paulo começou uma lista deste armamento. Primeiramente, é defensi-
vo, nos protege. Então ele se torna ofensivo enquanto atacamos as fortalezas do inimigo, os do-
minadores mundiais das trevas, as hostes espirituais da maldade que fazem guerra contra o po-
vo de Deus.    

A armadura de Deus começa com o cinturão da verdade (v. 14) 
Os soldados romanos usavam um cinturão de couro, resistente, para a proteção da sua cin-

tura. Ali também se prendia a túnica e havia lugar para fixar a espada.  
Portanto, toda a armadura dependia desse cinturão para se manter ajustada e firme. Era o 

referencial de proteção e sustentação.  
O diabo é habilidoso na arte de enganar. A Bíblia se refere a ele como “o enganador” (Ap 

12.9). 
A armadura de Deus visa nossa defesa completa e a preservação da verdade. 

É certo que nessa luta desigual, o inimigo lançará setas e “dardos inflamados” contra nós: 
todo tipo de mentira, engano, fábulas, heresias, acusações, intrigas, falsidade, e tudo o 
mais que puder, porque tem a intenção de nos destruir, enganar, entristecer, desani-
mar e tirar o nosso foco da sublime pessoa do Senhor Jesus. 

Nunca estaremos aptos para a luta se não ajustarmos o “cinturão da verdade”. Jesus decla-
rou em sua oração sacerdotal: “Santifica-os na verdade; a Tua Palavra é a verda-
de” (Jo 17.17). 

 
Desafio: Quero encorajar você a contra-atacar e assim viver a verdade da palavra de Deus, len-
do, estudando e aplicando-a em sua vida.  
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04, 18, 25/08 e 01/09 

Módulo 2 - Minha maturidade                                                        
Local: sala ao lado da biblioteca/piso superior  



 

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  

 

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. 


