
  
 

Grupo de CASA do Capão na casa da Cris e Rogerio 

           Uma carta para um amigo 
          Lição 4– A compaixão de Cristo 

Lucas 7: 11-23 

   Conforme a popularidade de Jesus crescia, suas viagens 
ficavam mais complicadas. Uma multidão o seguia por to-
da parte. Quando ele se aproximou da aldeia de Naim, o 
efeito causado pela movimentação do povo poderia ser 
chamado de “horário de pico de colisão”, visto que outra 
procissão de moradores estava se dirigindo a um funeral 
fora da cidade. As duas multidões se encontraram na fron-
teira de Naim. 
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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 
A Couraça da Justiça 

Efésios 6:13 “Portanto tomai toda a armadura de Deus, 
para que possais resistir no dia mau e, havendo feito 
tudo, permanecer firmes.” 
  

Gostaria de destacar duas coisas neste versículo. 
Primeiro, a armadura é de DEUS. NÃO é uma armadura 
que você construiu. Pelo contrário, é uma armadura que 
foi construída por DEUS. Segundo, é VOCÊ que coloca 
essa armadura. Deus não vai colocá-la por você. Deus a 
fez disponível. Agora você tem que colocá-la. Essas duas coisas são importan-
tes para a compreensão correta do verso seguinte. Lá ele afirma:  

 

Efésios 6:14 “Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a 
verdade, e vestida a couraça da justiça...”  

 
 

1. O QUE É A COURAÇA DA JUSTIÇA? 
 

 A couraça usada pelos soldados romanos era uma peça frontal, mas tam-
bém cobria as costas.  

 No mundo espiritual satanás anda ao nosso derredor desejando aproveitar 
qualquer brecha. Essa couraça era colocada por cima da roupa, e era de 
couro revestido de folha de metal.  

 

     2. COMO USAR A COURAÇA DA JUSTIÇA? 
 

 “Justiça” no Novo Testamento tem a ver com o nosso relacionamento com 
Deus por meio de Cristo. “Porque, quando éreis escravos do pecado, es-
táveis isentos em relação à justiça” (Romanos 6:20).  

 Ao escrever isto, Paulo quis dizer que o pecador não tem relacionamento 
com Deus porque o seu pecado o separa de Deus (veja Isaías 59:1, 2). 
Cristo é a nossa “justiça” (1 Coríntios 1:30)  
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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 fa-
zendo mantas de tricô para doarem a lar de 
idosos. Elas estão pedindo doações de lãs de 
qualquer tamanho e cor e voluntariado para 

a confecção.  
 

Maiores informações com elas e desde já        
agradecem. 
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