
 

 

 
 

Em Janeiro e fevereiro as aulas da ACE será     

no auditório às 09:15h da manhã.

Atenção Jovens!  

Reserve esta data no seu calendário. 

09 a 12 de Abril de 2020   

Retiro de Jovens em Curitiba 

Tema: Mente Transformada - Romanos 12: 1-2 

Investimento: 150,00 

Local confirmado: Chácara Recanto Bucco's 

 

19 
Janeiro 

2020 

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

 
 

 
                      Vidas transformadas pelo poder de Deus 

 
           O evangelista Lucas narra a transformação operada 
pelo Evangelho no lar do carcereiro de Filipos. 
Responsável pela guarda de Paulo e Silas, o zeloso 
funcionário público foi profundamente tocado pelo 
testemunho dos missionários que, mesmo presos, oravam 
e cantavam ao Senhor. E, quando do terremoto que 
abalou os alicerces do cárcere, ele, tomado pelo medo, 
perguntou aos apóstolos: "Senhores, que é necessário que 
eu faça para me salvar?" (At 16.30). 
 
 Paulo e Silas foram precisos em sua resposta: "Crê no Senhor Jesus Cristo, e 
serás salvo, tu e a tua casa" (At 16.31). A decisão do carcereiro atingiu sua esposa e 
filhos que, naquela mesma noite, foram batizados.  
 

Atos 16.25-34 
 
25 - Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros 
presos os escutavam. 
26 - E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se 
moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. 
27 - Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis 
matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido.  
28 - Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos 
aqui estamos. 
29 - E, pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas.  
30 - E, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me 
salvar?  
31 - E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa.  
32 - E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa.  
33 - E, tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões; e 
logo foi batizado, ele e todos os seus. 
34 - Então, levando-os a sua casa, lhes pôs a mesa; e, na sua crença em Deus, alegrou-se 
com toda a sua casa. 
 

At.16.30
At.16.31


 

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                                                                                                                              

Sandro Roberto, Yasmin  

Saúde       

Irani Celestino (Melhorar da saúde e ser liberta do vício do cigarro), Neythan (por cirurgia 

cardíaca e recuperação),  José João de Miranda Gomes, Beatriz Gomes, Jacira Gomes, 

Ângela Gomes, Agatha Maciel, Jamur Miranda Gomes, Andreza Gomes, Affonso Gomes, 

Valéria, Sarah, Nicholas, Rebecca, Samuel dos Santos, Ronan Wuytack- Valdemar Manoel 

dos Santos (recuperação de AVC), Juliana Reis (Saúde da família e amigos), Aristina Le-

mos, Ari (internado) e Adiviro Galvão; Alexandre Kalluf; Roberto (recuperação de cirurgia)

Aparecido Messias Ferreira, Genoveva e Jucélia Sampaio, Maria Concilia ( diagnosticada 

com nódulo no seio). 

 Trabalho 

Sidnei Antunes (por emprego de instrutor gastronômico), Eduardo Sampaio Ferreira 

(emprego e vida espiritual).  

Outros 

Débora Cunha (Vida, ânimo, saúde, trabalho, justiça em processo familiar), Adriana, Ro-

drigo e Marcelo Alarcón; Lavínia Bittencourt; Lucio, Elizandra, Raissa e Nelson P. de Al-

meida; Rodrigo e Jaqueline B Franco; Edelaine Haddad; Lara, Valentina e Suliane Lima; 

Caroline dos Santos, Agatha, Emily e Ryan; Irecê de Lima, Marcelo Duarte, Patrícia Pontel; 

Claudete, Railui Jr, Rubson, Rúbia e Railuiza Villalba; Tereza Moro; Gel Muzzilo; Welling-

ton Azambuja (saúde, sabedoria, família e salvação de almas; Pela Igreja de Cristo em 

Tatuí e Escola da Bíblia que irá iniciar nesse ano. Pelo "Colheita Brasil" com a Igreja). 

Agradecimento  

Agradecimento pelas orações para recuperação de saúde de  Erick que voltou andar.  

Exemplos de atividades evangelísticas 
 
Café do amigo 
Atividades esportivas 
Cursos gratuitos 
Dia de ação social 
Melhorar a sinalização ao redor da igreja 
Implementar as redes sociais 
Campanha da cesta do amor 
Noite de oração 
Culto evangelístico 


