
  
 São José dos Pinhais 

           Uma carta para um amigo 

          Lição 6- Crendo em Jesus  

Lucas 9.18-27  

      No início de Lucas 9, Jesus envia seus discípulos a pregar o rei-

no de Deus e curar os enfermos  (9.2 RA). Mais tarde, os discípulos 

retornam para relatar seus esforços, e Jesus se retira com eles pa-

ra descansar. Essa pausa não dura muito tempo, pois foram inter-

rompidos pelas multidões que os acompanhavam. Segue-se o mi-

lagre da multiplicação dos pães no deserto. Logo após esses acon-

tecimentos, Jesus tem um momento tranquilo de oração, e, então, 

pergunta aos discípulos algo inquietante: O que as pessoas estão 

dizendo a meu respeito?  
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Valorizar Um ao Outro e Vencer Curitiba e o Mundo para Cristo! 

Série: A Armadura de Deus 

O escudo da fé 

      O escudo é um dos componentes da armadura dos soldados nas 
antigas guerras. Sua função era a de proteger exatamente as áreas 

mais nobres do corpo dos soldados: a cabeça e o coração. Portanto, 

um elemento vital da armadura. Sem ele, o soldado era impedido 

de ir à luta, guerra ou batalha. Os soldados, no contexto das antigas 

guerras, poderiam ser muito bem adestrados com espadas, lanças 
ou flechas, mas sem o escudo, não teriam chance de sobrevivência.  

      Cada exército tinha seus escudos padronizados, podendo variar 

nas formas: quadrados, ovais, retangulares, em formato de conchas, etc. Mas havia algo em 

comum entre todos esses tipos: precisavam ser construídos de ferro, estanho ou outro material 

resistente. Por vezes, eram mais leves que uma espada de guerra ou a ponta de ferro de uma 

lança. Deveriam ser resistentes aos grandes impactos das espadas, lanças ou flechas. Sem escu-
do, o soldado se tornava vulnerável. 

      Nosso inimigo é o diabo e seus anjos maus. Eles são cruéis e não dão trégua. Não dormem e 

jamais descansam! É evidente que se o diabo pudesse destruir todos os cristãos genuínos de 

uma só vez, ele faria. O apóstolo Pedro nos advertiu sobre isso quando disse: “Sede sóbrios, vigi-

ai! Porque o diabo, vosso adversário anda em derredor. bramando como um leão, buscando a 
quem possa tragar” (1Pe 5.8). 

Aplicação: 

A vitória só estará garantida se a nossa fé estiver alicerçada somente em Cristo Jesus. Por isso, 
precisamos fortalecer a nossa fé e fazermos isso por meio de um compromisso real com a “fonte 

da fé”, a Palavra de Deus. 
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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), Angela Gomes, Agatha Maciel, 

Beatriz Gomes, José João de Miranda Gomes, Jacira Gomes, Valéria, Sarah, Nicho-

las, Rebecca, Samuel dos Santos, Ronan Wuytack, Maria de Lourdes e Pedro Bar-

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

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

Saúde      

 Suzana, Rosane, Lucas,Valdemar Manoel dos Santos (recuperação de AVC), Ro-
berto Alarcón (recuperação de cirurgia), Irece de Lima (tratamento de câncer); 
Antônio Carlos Walter Maciel (com fibromialgia), Meri Moro, Ana Paula Silva 
(cirurgia de mioma) e Vera Ferreira. 

 

Outros 

Leonardo - Por sua saúde financeira,  da irmã e pais. 

 

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 tamanho e cor e vo-
luntariado para a confecção.  

Maiores informações com elas e desde já 

agradecem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento destinado à crianças de 2 a 10 anos 

cujos pais e/ou responsáveis irão participar 

do Congresso 3 em 1.  

 


