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a) “...Cingindo-vos com verdade" (v.14). Esta é uma 
figura muito usada pelo apóstolo Paulo, no sentido de estarmos 
revestidos de Cristo. Cristo é a verdade, e só poderemos 
enfrentar Satanás, se estivermos firmados na verdade, que é 
Cristo, tendo certeza da nossa salvação. Se você sabe quem é 
Cristo, tem certeza de que Ele está em sua  vida, revestido dessa 
verdade, poderá enfrentar o inimigo e vencê-lo.

Neste trecho da Palavra, o apóstolo Paulo apresenta-nos a 
armadura de Deus. No verso 12, a Bíblia afirma que a nossa luta  
não é física, mas espiritual. Estando no âmbito espiritual; logo, 
temos de nos revestir da armadura de Deus, mas antes temos de 
estar fortalecidos no poder do Senhor, com uma vida de 
santidade, oração e cheia do Espírito Santo; então vestiremos a 
armadura e estaremos prontos para a batalha. 

“ Q u a n t o  a o  m a i s ,  s e d e 
fortalecidos no Senhor e na força do seu 
poder, revesti-vos de toda armadura de 
Deus, para poderdes ficar firmes, contra 
as ciladas do diabo; porque a nossa luta 
não é contra o sangue e a carne, e, sim, 
contra os principados e potestades, 
contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças 
espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a 
armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, depois 
de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, 
firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça 
da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz; 
embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar 
todos os dardos inflamados do maligno. Tomai  também o 
capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de 
Deus; com toda oração e súplica, orando em todo tempo no 
Espírito,  e para isto vigiando com toda perseverança e súplica 
por todos santos, e também por mim; para que  me seja dada, no 
abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez  fazer 
conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em 
cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me 
cumpre fazê-lo” ( Ef. 6:10-20). 

b) “...Vestindo-vos da couraça da justiça" (v.14). Aqui 
você encontra a convicção de que já está justificado do pecado, 
pela fé no sacrifício de Cristo na cruz. Em Romanos 5.1, a Bíblia 
diz: "Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus 
por meio de nosso Senhor Jesus Cristo". E ainda em Romanos 8:1 
"Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em 
Cristo Jesus". 

A NOSSA ARMADURA

Fernando Cesar Monteiro
Flávia Helbing da Rosa da Silva

Guilherme Alves Simões

20h   Culto dos Jovens
19h   Culto em Espanhol (3º do mês)

19h   Culto em Inglês (1° do mês)
15h Kings Kids

20h   Culto de Casais (2ª do mês)

Sábado

18h 2º Culto
20h 3º Culto

Domingo
09h Escola Dominical
10h30 1º Culto

Culto Infantil: Salas no 1º andar

14h30 Culto da Restauração

Quarta-feira
12h15 Meia Hora com Jesus

14h30    Oficina de artesanato

19h     Oficina de artesanato
Quinta-feira

19h30  Momento Mulher (1ª do mês)

Sexta-feira
20h   Reunião dos Homens
20h   Reunião de Cura e Libertação

14h30 Discipulado p/Mulheres

19h30 Culto de Oração cura      

19h30 Conexão vertical - Juvenis

14h30    Reunião Soc. Mulheres (1ª mês)

Culto Infantil: Salas do 1º andar

Terça-feira

19h30 Culto libertação da família (4ª mês)
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Descanso Pastoral

Pontos Missionários e 
Campo Missionário:

P.M. - Conjunto Lindóia
Av. Das Maritacas, 1985
Conjunto Lindóia
Domingo - 19h30 - Culto
Quarta-feira - 20h - Culto

P.M. - Londrina Leste
Av. Jamil Scaff, 2259
Alexandre Urbanas
Domingo - 19h - Culto
Quarta-feira - 20h - Culto

C.M. - União da Vitória
Rua dos Comerciantes, s/n
Jd. União da Vitória
Domingo - 19h30 - Culto
Quinta-feira - 20h - Culto

Aconselhamento Pastoral 
Das 09h às 18h

Apesar da retaliação dos vizinhos, Sanna e a família continuam firmes na fé. 
“Quando minha família estava passando por essa situação difícil, senti a presença 
de Deus mais próxima do que em qualquer outro momento. Foi Deus quem ouviu 
nossas orações e eu nunca senti que ele havia nos abandonado”, justifica.

Mesmo com a perseguição, os vizinhos da jovem indiana reconheceram o 
bom testemunho dela e da família, e retiraram a penalidade imposta aos seguidores 
de Jesus no vilarejo. Entretanto, ainda não há uma aceitação completa. Eles 
precisam de oração para enfrentar a discriminação e o estresse mental.

*Nome alterado por segurança.

Encontro com Cristo gera cura e perseguição à família na Índia.

O encontro de Sanna* e da família com Cristo 
aconteceu em um período difícil na vida deles, na Índia. 
Após sofrer com a notícia da doença terminal da mãe, a 

j ovem precisou parar de estudar porque todo o dinheiro 
que tinham era gasto no tratamento médico. “Minha 

f amília mal conseguia sobreviver, com meu pai 
t rabalhando sozinho como agricultor. Meus dois irmãos 

mais novos não tinham idade suficiente para ajudá-lo 
nos campos”, explica.
Um dia, a família recebeu a vista de uma senhora 
cristã. Mais do que condolências, ela apresentou a 
Cristo. Logo, em meio a muita oração, o tratamento da 
doença funcionou e a mãe de Sanna foi curada. Mas o 

r esultado da nova fé foi a perseguição da comunidade. 
Por dois anos, todos os cristãos do vilarejo foram 

proibidos de visitar outras casas. Caso não cumprissem a ordem, teriam que pagar 
multa equivalente a dois meses de salário. “Esses dois anos foram como um teste 
para nós”, reconhece a jovem.

A mãe de Sanna foi curada de uma doença terminal, o que levou a família à fé!

P.M. - Jd. Bandeirantes
Rua Serra do Cadeado, 190
Jd. Bandeirantes
Quarta-feira - 20h - Culto
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Nação da Cruz



No mês de Janeiro de 2020, devido o período de férias dos 
ministérios, o expediente da igreja durante a semana será 
diferenciado. Com exceção nos dias de Cultos, o horário de 
trabalho será somente até às 18h. O uso do estacionamento 
também finaliza neste horário.

Missão Paraguai 2020

Este programa é um desafio a amada Igreja, para a leitura da Bíblia durante todo o 
ano de 2020. Retire o seu na recepção da Igreja.

Expediente Administrativo da Igreja em Janeiro

CONEXÃO COM O PAI

Férias do Ministério Infantil 

Um grupo de irmãos e irmãs da Igreja, embarcam esta 
semana para a Missão Paraguai, para propagar a Palavra do 
Senhor. Oremos pela viagem e pelo trabalho que será r
ealizado. Que o Senhor os abençoe que voltem com muitos f
rutos

O Ministério Infantil está em recesso. Nesse período teremos alguns 
voluntários atendendo as crianças de 03 a 08 anos durante os Cultos. 
Retornaremos no dia 09 de Fevereiro.

Programa de leitura Bíblica

0302

Texto para reflexão

05 DOMINGO
Rosana Maria Dantas Bertoncelo

06 SEGUNDA
Alberson Ricardo Franca
Gabriel de Freitas Soares
Matheus Renato S. Fernandes

07 TERÇA
Aline Pereira e Silva
Anice Ribeiro Malmegrin
Melissa Gil Goreske Fabiani
Vitoria Regina Francisco

08 QUARTA
Ricardo Molinari
Yukari Luana Yamamoto Nogueira

09 QUINTA
Edsel Fernando Cianca
Kawhanne Lima de Oliveira
Roberto Camilo
Rony dos Santos Alves

10 SEXTA
João Vitor Pereira e Silva

11 SÁBADO
Flavia de Melo Souza
Geni Maris dos Santos

Aconteceu

PastoralAgenda

Finalmente, o apóstolo Paulo mostra como manejar esta armadura, ou seja: 
"...com toda oração e súplica..." (v.18). 

Sem oração é impossível realizar a obra de Deus. De nada adianta você se 
revestir da armadura e não saber manejá-la. Assim, a oração é a base, é a alavanca 
propulsora para manejarmos a armadura de Deus. Precisamos de uma vida de mais 
oração, pois é através dela que se obtêm os resultados da vitória de Cristo. É pela 
oração que o poder de Deus se manifesta. E orando obtemos um coração mais 
sensível à vontade de Deus e às necessidades do nosso próximo. 

c) "Calçai os pés com a preparação do 
evangelho da paz..." (V.15). A preparação do 
evangelho é uma arma ofensiva e indica o nosso avanço contra o inimigo. Quando 
pregamos o evangelho estamos progredindo nos campos de batalha, por isso o 
apóstolo Paulo usa a figura dos pés, dando o sentido de caminhar à frente, ganhando 
terreno. Cada vez que pregamos o evangelho, estamos tirando vidas das mãos de 
Satanás, tirando-lhe terreno, e avançando na batalha. Isso deve motivar cada crente 
a pregar o evangelho e fazer discípulos em sua área de atuação.

d)  “...Embraçando sempre o escudo da fé..." (v.16). O inimigo sempre estará 
lançando dardos contra os crentes. Estes dardos são acusações e tentações das mais 
diversas, e atacam as muitas diferentes áreas da nossa vida. Só poderemos 
combater e anular estes dardos pela fé.

e) "Tomai também o capacete da salvação..." (V.17). Neste verso, Paulo fala 
da salvação como o capacete que protege a parte mais importante do nosso corpo. 
Um dos ataques mais freqüentes de Satanás contra crentes é quanto à certeza da 
salvação. Diversas vezes ele coloca em dúvida a salvação dos crentes. Por isso a 
nossa proteção deve ser o fato de que um dia, pessoalmente, pela fé, recebemos 
Cristo como Senhor e Salvador; nossos pecados foram perdoados; tivemos o novo 
nascimento pelo Espírito Santo; nosso nome está escrito no livro da vida; o Espírito 
Santo testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus; somos criaturas. 
Portanto, quando o inimigo lançar sobre nós dúvidas quanto à salvação, devemos 
nos lembrar dos fatos que aconteceram em nossas vidas quando recebemos Cristo e 
das promessas registradas na Palavra de Deus quanto à obra de Cristo para nossa 
salvação.

A Bíblia garante, pela morte de Cristo na 
cruz, que aquele  que o recebe e se entrega a 
Ele, fica justificado de todos os pecados, o que l
he garante a certeza da salvação. Por causa 
desta convicção, você pode expulsar e exercer 
autoridade sobre o acusador, pois você tem a 
garantia do perdão e poderá rechaçar suas 
acusações.

f) "Tomai... a espada do Espírito, que é a palavra de Deus..." (v.17) O 
apóstolo Paulo apresenta a arma mais ofensiva, a espada, como a Palavra de Deus. 
Golpeamos o inimigo com a Palavra de Deus. Satanás é mentiroso, e a Palavra de 
Deus é a verdade que sempre prevalece sobre a mentira.

Em Mateus 4, quando foi tentado, Jesus usou como arma a Palavra de Deus. 
Todas as vezes que o diabo lhe trazia alguma idéia, Ele o golpeava, dizendo: "Está 
escrito..." Por esta razão, o crente deve conhecer a Bíblia, estudá-la, memorizá-la, 
meditar nela e principalmente colocá-la em prática na vida, e assim estará 
golpeando o inimigo.

Satanás treme de medo quando vê um crente de joelhos, orando.

Extraído do livro “A Igreja local e Missões”
Isaías 41:10


	Página 1
	Página 2

