
  
  

           Uma carta para um amigo 
          Lição 5—Obedecendo a Palavra de Deus  

Lucas 8.4-15 

     Jesus moldava seu estilo de comunicação de acordo 
com o grupo que o escutava. Essa é a primeira vez em Lu-
cas que Jesus usou as singulares histórias chamadas pará-
bolas. Essas breves fábulas tinham um objetivo, mas este 
nem sempre era óbvio. Elas provocavam reflexão. Elas in-
citavam perguntas. Os que se contentavam em apenas ou-
vir uma história iam embora satisfeitos, mas ignorantes. 
Os que pediam maior compreensão descobriam a verda-
de. 
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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 

Calçando os pés com o evangelho 

“E calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz” (Efésios 6.15) 

      Os soldados romanos usavam uma bota de cano curto aberta na altura dos dedos. Na sola da 

bota havia cravos pontiagudos. Eles serviam quase como as chuteiras 
dos jogadores de futebol hoje. Davam estabilidade aos movimentos 

dos soldados e evitavam que escorregassem durante a luta. A maior 

parte da luta dava-se ombro a ombro, por isso essas botas eram uma 

vantagem para os soldados romanos. 

      Para entender do que se trata o evangelho da paz nós temos que 

entender bem a nossa situação antes da morte e ressurreição de Je-
sus. Efésios nos diz: “Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gen-

tios na carne, chamados incircunciso por aqueles que se intitulam 

circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis 

sem Cristo, (...) não tendo esperança e sem Deus no mundo” (Efésios 2:11-12).  

      Antes do sacrifício de Jesus nós não fazíamos parte das promessas. Na outra aliança nós está-
vamos separados de Deus, não tínhamos a possibilidade de nos achegar a Ele, pois Cristo não 

havia ainda vindo ao mundo. Toda a vida cristã, o evangelho e a obra de Jesus não existiam até 

então. Era essa a nossa situação, éramos gentios na carne, incircuncisos e separados da promes-

sa de Deus. De acordo com a lei de Deus era impossível que fossemos salvos, salvo casos raríssi-

mos, que já indicavam a salvação que estava por se manifestar ao mundo inteiro. 

Aplicação: 

      Calçando as sandálias da PREPARAÇÃO DO EVANGELHO DA PAZ, firmados na Palavra do Se-

nhor, seremos mais que vencedores (Rm 8.37) Como está o seu calçado? Preparado? Há uma 
luta intensa nos esperando e precisamos estar calçados... Pés descalços podem ser feridos... 
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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, Nicholas, Rebecca, 

Samuel dos Santos, Ronan Wuytack, Maria de Lourdes, Pedro Barbosa, Anniele Maracajá, 

Marcelo Duarte, Patrícia Pontel; Licia Almeida; Lucio Mauro, Elizandra, Raissa e Nelson 

Pazeto de Almeida.  

Saúde      

 Suzana, Rosane, Lucas, Eloi, Eliana e Rosely (avós do Enzo), Valdemar Manoel dos Santos 

(recuperação de AVC), Roberto Alarcón (recuperação de cirurgia), Irece de Lima 

(tratamento de câncer), Antônio Carlos Walter Maciel (com fibromialgia) e Meri Moro.  

 

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 .  

 
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 doa-
ções de lãs de qualquer tamanho e cor e voluntariado 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.  

 


