
 

Marcos: Jesus, o todo poderoso 
 

Lição 3- Jesus pode restaurar paz na sua 

vida  

Marcos 5:1-20 

        Depois de atravessar o mar da Galiléia, Jesus chegou com seus 

discípulos à província de Gadara, onde encontrou um homem ende-

moniado. Ele o libertou do território dos gentios, sob o domínio do 

império romano. A identificação do demônio que o possuía era 

“legião, 6.000”, este descreve as legiões romanas que ocupavam 

aquela região e aos porcos que se arremetem ao mar e perecem, as-

semelhando-se ao exército do faraó no mar Vermelho, no Êxodo. 

O homem libertado por Jesus sai a anunciar a sua misericórdia, tor-

nando-se um missionário gentio entre os gentios. 
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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! 

 

 

Família junto de Deus e longe do mal 

Atos 19: 17-20 

 

       E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, 

tanto judeus como gregos; e caiu temor sobre todos eles, e 

o nome do Senhor Jesus era engrandecido. 

       E muitos dos que tinham crido vinham, confessando e 

publicando os seus feitos. 

       Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxe-

ram os seus livros, e os queimaram na presença de todos e, 

feita a conta do seu preço, acharam que montava a cinquen-

ta mil peças de prata. 

        Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente. 

 



 

É tempo de           rar 
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Durante o mês de Maio, as aulas da ACE 
acontecerão no auditório. 

 

 

 

 

 

 

 

Convidamos a todos, homens, mulheres 
e jovens, para participarem desse mo-

mento de aprendizagem. 

-Saúde e vida espiritual- Alexandre Correa (também emprego), Jacira Miranda Gomes, 
Josana Santos, Tulio Cesar Stracciony, Jussara Viana, Ronaldo e Bárbara (também empre-
go), Vanderly, Claci (mãe de Leonardo), Juliana soares (também por trabalho),  Lucas e 
Flávia Alves ( também casamento) e Jana Rocha.  

- Saúde- Lise Cengia, Enzo (saúde dos avós), Flaveline Santana (depressão), Jéssica 
(síndrome do pânico e depressão), Rodrigo (hérnia de disco na coluna, cirurgia). 

- Casamento - Elfrida Rosa e João, Maria Fernanda e Paulo chaves, Ladir Romanichen e 
Nicolau Romanichem (também saúde).  

- Emprego e vida espiritual: Ronaldo e Bárbara 

- Família, Saúde e Casamento: Fernando  

- Processo Judicial: Antônio Benito Reis  

-Agradecimento pelas orações por saúde física e espiritual: Dalva Formighieri e Reginaldo 
(pai do Rômulo) recuperação de cirurgia e agradecimento por transplante de rim. 

Jovens!! O retiro está chegando!  É no 
próximo final de semana. 


