
 
            Quem é Deus? 

                        

Lição 1 – A Palavra Que Precisamos 

Salmo 19:7-14 

 

 A palavra de Deus possui um valor inestimável. Co-
mo disse o sábio, cada palavra do Senhor é pura e protege 
quem a ama (Pv 30:5). Sendo assim, é fundamental co-
nhecê-la e saber aplicá-la ao nosso dia a dia, além de en-
tender que a Palavra de Deus pode nos ajudar em cada 
parte de nossa vida: espiritual, mental, emocional, física, 
etc. Muitas vezes olhamos para Deus como se estivésse-
mos olhando para um ser humano poderoso, mas a Pala-
vra nos ensina que Deus é infinitamente mais poderoso. 
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Valorizar Um ao Outro e Vencer Curitiba e o Mundo para Cristo! 

Jesus e a Oração - Lucas 9: 28-36 
 Jesus não precisava orar, mesmo assim dedicou grande parte de seu mi-
nistério à oração, Lc. 22: 41; Ele não precisava jejuar, mas absteve-se de alimen-
tos por quarenta dias no deserto, Mt. 4: 2. Não precisava ler a Lei, pois Ele mes-
mo era a Palavra viva, mas leu-a na sinagoga, Jo. 5: 24. Com isso, o Senhor esta-
va ensinando os mais altos valores e caminhos da vida devocional, através dos 
quais alcançamos nossa comunhão e relacionamento com Deus. 
 
I - JESUS VALORIZOU A ORAÇÃO. Jesus pontilhou seu ministério com muita ora-
ção, a mais pura e genuína intercessão que jamais se viu. Vemos Jesus enfatizan-
do a validade da oração em várias circunstâncias: 
a) Em Lucas 11: 5-8, Ele cita uma curiosa parábola, conhecida como a do amigo 
importuno, o qual o tema central é a oração. Uma pessoa vai à casa do amigo, à 
meia-noite, pedir três pães emprestados. 
Primeiro, acreditar que o amigo era o meio para a solução do problema, que 
tinha os pães e que iria atendê-lo;  
Segundo, ser persistente, perseverante, fazendo constranger o coração do ben-
feitor, como conclui o verso 8: se o amigo não se levantar para atender, levando 
em conta a amizade, o fará por causa da importunação, atendendo prontamen-
te. 
 
II - JESUS ENSINOU A ORAR. Os discípulos pediram: “Senhor, ensina-nos a orar”, 
Lc. 11: 1. E Ele formulou a chamada oração dominical de Mt. 6: 9-13. Ela serve 
de modelo.  
 Notemos o que Jesus ensinou sobre a oração: 
a) Postura do corpo 
b) Intimidade com Deus. 
c) Humildade. 
 
 Concluindo: Desejamos que nossa oração seja eficaz, seja atendida pe-
lo Senhor. Tiago com entusiasmo afirma: “Confessai, pois, os vossos pecados uns 
aos outros para que sareis. Muito pode, por sua eficácia a oração de um justo. 
Tg. 5: 16. Guardemos dentro de nós estas orientações e nos unamos no propósi-
to da oração, aprendendo com Jesus uma intimidade séria, produtiva e compen-
sadora. 



 

É tempo de           rar 
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Escola Dominical -  09h15    

Saúde e vida espiritual                                                                                                                              

Jussara Viana, Jana Rocha, Thalles (filho Silvania), Marcelo Duarte e Patrícia Pontel; Licia 

Almeida; Lucio Mauro, Elizandra, Raissa e Nelson Pazeto de Almeida, Poliane Pires; Jeison 

dos Santos; Davi Pires; Leonardo Pereira, Ângela Gomes, Agatha Maciel. José Gomes, Be-

atriz Gomes, Jacira Gomes, Jamur Gomes, Andreza Gomes, Affonso Gomes, Marcos, Irani, 

Patrícia. 

Saúde                                                                                                                                                         

Suzana e Rosane, Valdemar Manoel dos Santos (recuperação de AVC), Irece de Lima 

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

Marta (irmã da Marisa), Josana Santos, Josezildo José dos Santos, Lise Cengia, Ladir Ro-

manichem, Wilian Tiago da Silveira , Vera machado, Suzana ( tratamento de câncer)  

Outros 

Michele ( saúde e trabalho). 

Chá com Deus 

Dia 02/11/2019  às 15 horas  

Pedimos a colaboração de um prato de doce ou salgado 
para  

confraternizarmos no  final. 

      

 

 

 

 

 

CCC 

Campo de  

Crescimento Cristão 

Em Novembro 

Módulo 3: Meu ministério 

Local: sala ao lado da bibliote-
ca/piso superior  

 

Ministério Orientado pelos 
Dons 

Os Planos de Ministérios são escritos conten-
do os objetivos dos ministérios, seus colabo-

radores, suas atividades e metas. 

Estes Planos encontram-se, para  consulta de 
todos, na secretaria e no site da igreja, no 

item Ministérios.  

    Pasta da secretaria                            Site da Igreja 

 

 
ATENÇÃO! 

 
A sala de aula dos casais fará 
uma pausa por um tempo. 

 Aproveite para participar de   
outras salas. 


