
  
 GRUPO DE CASA BOQUEIRÃO 

           Uma carta para um amigo 
         Lição 08 – O Sacrifício de Cristo  

Lucas 23: 26-49  

        O restante dos relatos do evangelho deixa claro que Jesus foi 

para a cruz voluntariamente. Ele não morreu porque os outros 

eram mais fortes ou porque merecia o tratamento que recebeu. 

Ele tinha razão para entregar a vida muito além das circunstâncias 

imediatas. Sua oração na cruz para que seus executores fossem 

perdoados deveria provocar algo dentro de nós, pois pecadores 

que somos, partilhamos a causa de sua morte. Sua promessa do 

paraíso ao criminoso arrependido deveria fazer com que nossos 

corações saltassem e nossos lábios sussurrassem: “Eu também Se-

nhor”.  

18 
Agosto 

2019 

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

VISTAM TODA A ARMADURA DE DEUS  

Efésios 6: 10-12 

         A VIDA CRISTÃ NÃO É UM PARQUE DE diversões nem uma colônia de férias. Não vivemos 
numa redoma de vidro nem numa estufa espiritual. Ao contrário, vivemos num campo minado 
pelo inimigo, uma arena de lutas sangrenta, de combates sem trégua. Existem só duas categori-
as: aqueles que estão alistados no exército de Deus e aqueles que pertencem ao exército de 
Satanás. Quanto a essa matéria há dois perigos, dois extremos, ambos nocivos à vida da igreja: 
primeiro, subestimar o inimigo e segundo superestimar o inimigo.  

Dito isso, precisamos perguntar: contra quem é nossa luta?  

 Um inimigo invisível (6.11,12). O diabo e seus agentes são seres reais, porém invisíveis. 
Esse inimigo espreita-nos 24 horas por dia. Ele escuta cada palavra que você fala, vê cada 
atitude que você toma e acompanha cada ato que você pratica escondido 

 Um inimigo maligno (6.11,12). A Bíblia o chama de diabo, Satanás, assassino, ladrão, 
mentiroso, destruidor, tentador, maligno, serpente, dragão, Abadom e Apoliom. Seu in-
tuito é roubar, matar e destruir.  

 Um inimigo astuto (6.11). Ele usa ciladas, armadilhas e ardis. Ele age dissimuladamente 
como uma serpente. Ele disfarça-se. Ele transfigura-se em anjo de luz. Ele tenta enganar 
as pessoas levando-as a duvidar da Palavra de Deus, exaltando o homem ao apogeu da 
glória.  

 Um inimigo persistente (6.13b). Elias fugiu depois de uma grande vitória. Sansão foi 
subjugado pelos filisteus depois de vencê-los. Davi venceu exércitos, mas caiu na teia da 
luxúria. Pedro caiu na armadilha da autoconfiança.  

 Um inimigo numeroso (6.12). O diabo e seus anjos estão tentando, roubando e matan-
do pessoas em todo o mundo. Eles são numerosos. Não podemos vencer esses terríveis 
exércitos do mal sozinhos nem com nossas próprias armas.  

 Um inimigo oportunista (6.11,14). Mesmo depois que o vencemos, precisamos continu-
ar firmes (6.11,14), porque ele sempre procura um novo jeito de atacar. Não podemos ter 
vitória nessa guerra se não usarmos todas as peças da armadura. Não podemos permitir 
que o inimigo nos encontre indefesos.  

Desafio: Vistam-se de toda a armadura de Deus. 

CCC 

Campo de Crescimento Cristão  

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    

Jussara Viana, Jana Rocha, Thalles (filho Silvania), Alexandre L C Kalluf, Dalva Formighieri 

e Tereza Moro , Anniele Maracajá, Marcelo Duarte e Patricia Pontel; Licia Almeida; Lucio 

Mauro, Elizandra, Raissa e Nelson Pazeto de Almeida e Gel Muzzilo.  

Saúde  

 Suzana, Rosane e Lucas , Valdemar Manoel dos Santos (recuperação de AVC), Roberto 

Alarcón (recuperação de cirurgia); Irece de Lima (tratamento de câncer); Antônio Carlos 

Walter Maciel (com fibromialgia), Meri Moro, Ana Paula Silva (cirurgia de mioma), Vera 

Ferreira, Geni Svirbul Vieira (hospitalizada), Dona Rosi, Attma Appolinario e Luiz Araújo.  

Outros 

Tamara Carmélia e Márcio Tadeu Costa – Vida espiritual e relacionamento 

  

 Mulheres em oração  

Dia 31 de Agosto  

Das 15h às 17h  

Pedimos a colaboração 
de um prato de doce 
ou salgado para con-

fraternizarmos no  
final. 

Mais informações: Jeanny ou Luciana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento destinado à crianças de 2 a 10 anos 

cujos pais e/ou responsáveis irão participar 

do Congresso 3 em 1.  

 

Reunião de casais 

A arte de permanecer casados 

Dia 24 de Agosto de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Pedimos a colaboração de um prato de 

doce ou salgado para confraternizarmos 

no final. 

Mais informações: Paulo ou Simone 


