
Curso de Evangelização Básica em março 

 Aulas da Escola Dominical, no auditório, às 9h:15 

DATAS: 1, 8, 15, 22 e 29 de março. Chegue cedo.  

Sua participação será registrada em sua ficha da igreja 

Será introduzido um conceito novo de princípios e práticas para 
espalharmos as sementes das Boas Novas em Curitiba. Não per-

ca. É para todos. 

   Treinamento do Minist. Orientado p/dons 

 Aos domingos à tarde, das 13h às 16h 

Almoço compartilhado com os irmãos participantes 

Sua participação será registrada em sua ficha da igreja 

Será ministrado em dois domingos seguidos e a participação é 
imprescindível em ambos os domingos. Se faltar um domingo, 

o programa não será concluído. 

Espirituais 
Falar com Jeanny,  

Priscilla ou Luana. 

 Próximos  4 treinamentos: 

1 01 e 08 de março 3 19 e 26 de abril 

2 22 e 29 de março 4 17 e 24 de maio 

Lição 1 – Reconhecer Jesus como Senhor 
 

Propósito: Compreender o sentido da pessoa e da obra de 
Cristo. 
 

Colossenses 1: 15-23 
 

O progresso espiritual depende do quanto conhecemos ao 
Senhor. Não se trata de teorias, mas de um conhecimento 
prático e de vivência com Ele. 

01 
Março 

2020 

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

 
 

 Uma Grande Visão Para 2020  
 UM CORAÇÃO AGRADECIDO—Salmo 116 

 Gratidão é o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou algum benefi-
cio. Quando temos um coração grato não dependemos de circunstâncias para demonstrar nossa 
gratidão. 

Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, e invocarei o nome do SENHOR. Salmos 116:17 
 O que é gratidão? Não é se sentir em divida com alguém. A verdadeira gratidão possui: 
amor, amizade e fidelidade. Psicólogos afirmam que pessoas gratas são menos ansiosas, dormem 
melhor, tendem a serem menos agressivas, tratam melhor seu cônjuge, são menos depressivas e 
ainda tem uma saúde melhor; 
 Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele não era perfeito, mas sempre estava 
em atitude de agradecimento ao Senhor, independente das circunstâncias, por isso ele alegrava o 
coração de Deus.  

Quem É Grato Lembra-se Dos Feitos Do Senhor. 
 Um coração agradecido não se esquece. Pelo contrário, guarda em seu coração os bene-
fícios do Senhor. Como podemos ver no Salmo 116, Davi não tinha se esquecido daquilo que Deus 
já havia feito pelo seu povo. Ele tinha em seu coração as marcas dos feitos de Deus. Essa lembran-
ça trazia gratidão ao seu coração. Constantemente se lembrava de como o Senhor havia libertado 
o povo de Israel do Egito; de terem passado em terra seca pelo mar vermelho; de terem visto seus 
adversários serem derrotados pelas mãos do Senhor e terem suas necessidades supridas no deser-
to. Salmo 116.1,8-11 

Quem É Grato Fala Daquilo Que O Senhor Fez 
 Davi não apenas celebra os feitos de Deus, como também os compartilha. Em sua canção 
de ações de graças, ele diz: “Cumprirei os meus votos ao SENHOR, na presença de todo o seu po-
vo”. V. 14 
 Aquilo que Deus tem feito em nossa vida não pode ficar retido só pra nós. Sua gratidão 
não é só para você. Esses atos de Deus em nossa vida precisam ser compartilhados. O fruto de um 
coração grato ao Senhor é compartilhar daquilo que Ele fez. Um coração agradecido deseja fazer 
Deus reconhecido entre os povos, deseja anunciar seus poderosos feitos. Davi desejava que todos 
conhecessem esse Deus maravilhoso e as obras que Ele realizava. 
 O evangelismo é uma das principais atividades que a igreja deve realizar, e uma das mais 
nobres também, e é um ato de agradecimento pelos feitos do Senhor Jesus em nossas vidas. As 
pessoas precisam ser informadas acerca do pecado e de que isso trará uma consequência: a con-
denação. Sabemos que só há um meio para a salvação – JESUS CRISTO. 
 E somente os cristãos têm este pleno conhecimento. Como poderíamos, então, deixar de 
falar de Cristo? Tendo conhecimento das motivações anteriores, chegamos à conclusão que o ato 
de não evangelizar é um ato de profundo egoísmo. Sendo, assim, um pecado. Devemos evangeli-
zar porque amamos o nosso próximo e somos gratos a Deus, e não queremos vê-los perdidos eter-
namente. 
Desafio: Davi não somente louvava e agradecia com os lábios, mas tinha um espírito agradeci-
do. Portanto, evangelizar é um ato de obediência, amor e gratidão a Deus. 
 



 

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  

Iasmin, Genoveva e Jucélia Sampaio, José João de Miranda Gomes, Ângela, Bea-

triz, Jacira, Jamur, Andreza e Affonso Gomes, Rebecca, Valéria, Samuel, Sarah e 

Nicholas dos Santos; Ronan, Valdemar dos Santos, João Marcelo, Yasmin, Valenti-

na, Yara e Marcelo Braz.  

Saúde  

Aparecido Messias Ferreira, Maria Concilia, Maria Aparecida de Lima.  

 Trabalho 

Eduardo Sampaio Ferreira (emprego e vida espiritual).  

Outros 

 Pela "Colheita Brasil" com a Igreja. Márcio Jander Garcia Vidal, esposa e filho 

(Igreja em Paulista/PE) - pelo trabalho no Lar Maná (www.larmana.org.br) e ver-

tentes de atuacão em Paulista. 

Agradecimento  

Agradecimento pelas orações para recuperação de saúde de  Erick que voltou an-

dar.  

 

RETIRO DAS CRIANÇAS  

 4 A 11 ANOS 

DATA: 14/03/2020 

HORA: 9:30 ÀS 16:30 

CUSTO: GRATUITO 

Mais informações com Isabel Bini, Evânia, Gisele, Luana e Elizângela.  

Dia 07 de Março de 2020 

às 19:30, no prédio. 

Palestrante: Pedro Jory 

 

Levar um prato de doce ou salgado para confraternizarmos no 
final da reunião. 

  

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 

 

 


