
 

 

 
 

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 

 

02 
Fevereiro 

2020 

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

 
 

 A gratidão move o coração de Deus 
Adoção, um ato do amor de Deus 

  
 Vamos encontrar muitas passagens bíblicas onde descrevem a ale-
gria do Senhor quando encontra um coração agradecido, quando encontra 
uma pessoa que embora não esteja vivendo uma vida favorável, não olha 
para as dificuldades e agradece a Deus por tudo, tendo a certeza que ape-
sar das circunstâncias desfavoráveis, Deus SEMPRE fará o melhor para ela. 
 Para não deixar dúvidas, vamos entender um pouco sobre o signifi-
cado da palavra gratidão:  
GRATIDÃO  
 substantivo feminino, qualidade de quem é grato. 
Reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, 
um auxílio, um favor etc.; agradecimento. 
 
“E sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer 
de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus.” (1 Tessalonicenses 5:18) 
 
 Uma das figuras mais terna acerca de Deus descrita na Bíblia é a fi-
gura de pai. Deus é Pai porque Ele é o criador de todas as coisas. Todas as 
coisas foram feitas por Ele, por meio de Jesus, para o louvor da Sua glória. 
Deus também é Pai porque nos adotou em Sua família. Estávamos perdi-
dos, vivendo sem esperança no mundo. Éramos, de fato, filhos da ira (E 
2.3). Contudo, Deus reverteu a nossa condição. Ele nos amou, nos esco-
lheu, nos adotou, nos salvou e nos selou como membros de sua família. E 
agora somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Deus com 
Cristo. A adoção é uma ocasião de aprendermos lições preciosas.  
 
 
 
 
 
 



 

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                                                                                                                              

Genoveva e Jucélia Sampaio, José João de Miranda Gomes, Angela, Beatriz, Jacira, Jamur, 

Andreza e Affonso Gomes. Rebecca, Valéria, Samuel, Sarah e Nicholas dos Santos; Ronan 

Wuytack; Valdemar dos Santos.(recuperação de AVC).  

Saúde       

Juliana Reis, Aristina Lemos, Adiviro Galvão; Alexandre Kalluf; Roberto Alarcón (internado 

em clínica de repouso), Aparecido Messias Ferreira, Maria Concilia (diagnosticada com 

nódulo no seio);. 

 Trabalho 

Eduardo Sampaio Ferreira (emprego e vida espiritual).  

Outros 

Ari Galvão (falecido – orações pela família), Adriana, Rodrigo e Marcelo Alarcón; Lavínia 

Bittencourt; Lucio, Elizandra, Raissa e Nelson P de Almeida; Rodrigo e Jaqueline B. Fran-

co; Edelaine Haddad; Lara, Valentina e Suliane Lima; Caroline dos Santos, Agatha, Emily e 

Ryan; Irecê de Lima, Marcelo Duarte, Patricia Pontel; Claudete, Railui Jr, Rubson, Rúbia e 

Railuiza Villalba; Tereza Moro; Gel Muzzilo; Wellington Azambuja (saúde, sabedoria, fa-

mília e salvação de almas). Pela Igreja de Cristo em Tatuí e escola da bíblia iniciada nesse 

ano. 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 vertentes de atua-

cão em Paulista. 

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 re-
des sociais, campanha da cesta do amor, noite de oração, culto 
evangelístico. 


