
  
  

           Uma carta para um amigo 
         Lição 09- Adoração Verdadeira  

Lucas 19. 28-48  

 Inúmeras pessoas se dirigiam à cidade de Davi, Jerusalém, 

para a celebração anual da Páscoa. Em um gesto simbólico, Jesus 

montou num jumentinho, reencenando uma tradição antiga de 

um rei que vem em paz. Ele foi saudado com louvor e ramos de 

palmeira. Com o desenrolar da semana, porém, rapidamente ficou 

aparente que algumas pessoas tinham suas próprias prioridades. 

 Elas esperavam que Jesus se tornasse o rei militar que os 

salvaria de Roma, mas ele tinha em mente um propósito muito 

maior.  

25 
Agosto 

2019 

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

Série: Vestindo a armadura de Deus 

A importância da oração – Ef 6:18 

 Chegamos ao final desse maravilhoso estudo sobre a armadura de Deus dada aos cristãos em 
Efésios 6. Paulo conclui que a armadura não é mais uma peça, ou parte da proteção em si, mas para que 

ela seja eficaz, o soldado necessita da presença e da voz do seu General, daquele que é o dono da batalha e  
da armadura, e ele encontrará isso através da oração.  

 A oração é a grande tarefa do soldado. Veja que ela é ordenada assim como todas as outras par-
tes da armadura. Essa é a tarefa mais básica e necessária de todo cristão. 

 Precisamos lembrar todos os dias que a ORAÇÃO é a nossa declaração de dependência de Deus. 

Em Efésios 6.17, Paulo conclui a apresentação da última peça da Armadura de Deus (Espada) e, logo em 

seguida, declara que o bom desempenho na batalha contra o mal está diretamente relacionado ao uso da 
armadura, mas com ORAÇÃO (V.18).  

 Se pretendemos envergonhar, derrotar o inimigo de nossas vidas, precisam “orar sem cessar” (1Ts 
5.17).  

Quando Paulo menciona, “com toda oração e súplica”, ele está desafiando-nos a orar em todo o tempo: 
adorando, louvando, agradecendo, pedindo ou entregando algo nas mãos do Senhor. A nossa resistência 
está diretamente relacionada à dependência de Deus.  

 Nós dependemos da amorosa intervenção e direção de Deus para orarmos em harmonia com a  
vontade dele. 

Em Romanos 8.26, Paulo afirmou: “Não sabemos orar como convém...” A oração é intermediada pelo Espí-
rito Santo e precisamos permitir que o Ele nos oriente no momento em que estivermos orando.  

 A oração nos encoraja a seguir em frente, confiantes em Deus.  

Como um pai protege o filho indefeso, assim Deus guarda e livra do mal os seus filhos. Mas, à medida que 

avançamos na vida cristã, essa proteção deve ser buscada com intensidade, através da intimidade com 
Deus. Em Jeremias 29.13, o Senhor falou ao profeta: “Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes 
de todo o vosso coração”.  

 Portanto, para termos sucesso na BATALHA ESPIRITUAL, o segredo é nos revestirmos do Senhor Jesus a 
cada dia. Paulo nos exorta: “Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante a  

suas concupiscências” (Rm 13.14). Orar em todo o tempo ou sem cessar se torna um hábito de vida quando 
se pratica continuamente. E um hábito é implantado em nossa mente quando praticamos algo por, mais ou 
menos, dois meses. Separe um tempo de qualidade para estar a sós com Deus. Procure orar mais. Busque a 
intimidade com Senhor.  

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, Ana Rocha, Thalles (filho Silvania), Anniele Maracajá, Marcelo Duarte e Pa-

tricia Pontel; Lícia Almeida; Lucio Mauro, Elizandra, Raissa e Nelson Pazeto de Almeida, 

Gel Muzzilo, Alexandre L C. Kalluf, Dalva Formighieri e Tereza Moro.  

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 (fibromialgia), Meri Moro, Ana Paula Silva (cirurgia de mioma), Vera Ferrei-

ra, Geni Svirbul Vieira (hospitalizada), Dona Rosi, Luiz Araújo, Attma Appolinário, Gabriela 

(amiga de Vinícius Andrade).  

Outros                                                                                                                                                           
Tamara Carmélia e Márcio Tadeu Costa – Vida espiritual e relacionamento, Consolo e 

conforto para a família Frantzezos Kotzias pela partida de D. Dimitra Frantzezos.                     
Zelito Queiroz- Pela minha fé em Deus e na Palavra de Cristo, resolução de pequenos pro-
blemas de saúde e por uma nova oportunidade de emprego.                                                                 

Heron– trabalho  

Agradecimentos 

Jane Benato - Agradece a Deus por toda Igreja de Cristo em Curitiba .  

 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.  

 

 

 


