
      Quem é Deus? 
                       Lição 4 – O Caminho Para Felicidade 

Salmo 1  
 

 O amor de Deus por você é infinito! Sim, infinito! 
Não há nada que você pode fazer para ganhar mais amor 
de Deus, porque ele já te dá tanto amor que é impossível 
medir. Também não há nada que você consegue fazer pa-
ra Deus lhe amar menos. E como é feliz o homem que não 
vai atrás da opinião das pessoas desligadas de Deus, que 
não fica à toa na companhia dos perversos, nem participa 
de rodinhas que fazem pouco caso de Deus. Quer você 
goste, quer não, Deus lhe ama e quer a sua felicidade. 

Grupo casa na Fazenda Rio Grande 
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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! 

 

Uma Grande Visão Para 2020 
 

 O Senhor Jesus se compadece das pessoas. A condição humana é trágica. To-
dos estão expostos a uma vida dura, curta e incerta. Cristo vê e se compadece. 
Somos uma Grande Família disposta a cumprir a Grande Visão de Cristo.   
“E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o 
evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as 
multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que 
não tem pastor. E, então, se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, 
mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande traba-
lhadores para sua seara”. (Mateus 9:35-37).  
Se nós dermos o primeiro passo de obediência, o Senhor vai nos levar para o segundo 
e fornecer tudo o que precisamos, pois Ele é conosco. 
 
DEUS QUER QUE TODAS AS PESSOAS OUÇAM O EVANGELHO. 
O homem carece de direção. Aflito, exausto e sem saber o que fazer da própria vida. 
Ovelha sem pastor! Isso vale para todos aqueles que não têm uma intimidade com 
Deus. Repito, a condição humana é trágica. 
“E então se dirigiu a seus discípulos: A seara na verdade é grande, mas os trabalhado-
res são poucos”. Por que Jesus se dirigiu aos seus discípulos? Porque é de se esperar 
que a igreja conheça o coração de Deus e atenda ao apelo divino. Cristo com os olhos 
cheios d'água abrindo o coração com os seus amigos. 
 
O PLANO DE DEUS PARA ESTA CONGREGAÇÃO. 
Considerando-se que já iniciamos (DNI) o esforço de implantação da marca “Culto Ins-
pirador” e “Ministérios Orientados Pelos Dons”, e agora, iniciaremos a implementação 
da marca “Evangelização Orientada para as Necessidades” em 2020. 
Como família de Cristo, temos o Espírito Santo vivendo em nós, e precisamos alcançar 
os perdidos para Jesus assim como fomos alcançados. 
E neste novo ano de 2020, vamos continuar cumprindo a nossa missão de vencer Curi-
tiba e o Mundo para Cristo. 
 
Desafio: Jesus viu as magoas das pessoas. Ele viu pessoas assediadas por pressões, 
atormentadas pelo seu passado, exaustas pelo seu presente e assustadas com o seu 
futuro. O plano de Deus está em movimento. Temos um papel essencial a desempe-
nhar, pergunte ao Senhor: O que eu preciso fazer Jesus? 
 



 

É tempo de           rar 
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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, Marcos, Irani, Patrí-

cia, Nelson Alves e família, Agatha Maciel, Angela Gomes, José Gomes, Beatriz Gomes, Jacira Go-

mes, Jamur Gomes, Andreza Gomes, Affonso Gomes, Roberto Alarcon – por recuperação de cirur-

gia e salvação de alma; 

Grazi e Família, Felipe, Amauri, Rafael e Família 

Saúde                                                                                                                                                         

Valdemar Manoel dos Santos – recuperação de AVC, Irece de Lima (tratamento de cân-

cer); Antonio Carlos Walter Maciel (com fibromialgia), Meri Moro (por saúde), Suzana – 

tratamento de câncer, Bruno Ferreira – depressão, Vicente (igreja de são Mateus) - saú-

de, Adeildo – saúde 

Outros 

Pela Igreja de Cristo em Tatuí e escola da bíblia que irá iniciar em 2020, Regina - Agradeço 

pela misericórdia e proteção do senhor com minha família. Peço pela vida espiritual do 

meu marido e filho (Rafael). Peço que Deus abençoe meu marido com emprego  


