
 

 

 
 

Em Fevereiro as aulas da ACE serão   

no auditório às 09:15h da manhã.

09 
Fevereiro 

2020 

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

 
 

 Sentimentos e emoções que a adoecem a alma 
 
 A saúde emocional e a maturidade espiritual não podem ser separadas. É impos-
sível ser espiritualmente idôneo, enquanto você permanece emocionalmente imaturo.   
“Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus; que nenhuma raiz de amargura brote 
e cause perturbação, contaminando muitos.” (Hebreus 12.15 NVI) 
“Tomem cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresça e pre-
judique muitas pessoas com seu veneno.” (Hebreus 12.15 NTLH) 
 A AMARGURA é o resultado de sentimentos muito profundos, talvez os mais 
profundos da vida, e por isso devemos tomar muito cuidado no nosso dia a dia. 
 
Caraterísticas de uma pessoa amargurada: 
 ela não é transparente. 
 faz acepção de pessoas. 
 tem que ser atendida nas suas exigências. 
 não mostra gratidão. 
 guarda mágoa por longo tempo. 
 
 Há três razões do porquê é tão difícil de arrancar a amargura do coração: 
  
 1º : O ofendido considera que a ofensa é culpa de outra pessoa ( e muitas vezes 
está certo) e o argumento é o seguinte: ele ou ela deve vir e me pedir desculpas e se 
arrepender diante de Deus. Sou uma vítima! 
 A tendência é de sentirmos culpa quando cometemos pecado, embora não nos 
sentimos por havermos nos amargurado quando alguém pecou contra nós. Por se sentir 
vítima, o injustiçado não sente o sentimento de culpa. Então, este pecado é muito fácil 
de justificar.  
 2º Quase ninguém nos ajuda a retirar a amargura de nossa vida, pelo contrário, 
os amigos mais íntimos afirmam: “Você está certo”, “olha o que te fizeram”, o que nos 
convence ainda mais de que estamos atuando corretamente. 
 3º Se alguém chegasse para nós e dissesse ”Amigo, você está amargurado, isso é 
pecado contra Deus e você deve se arrepender.", dá a impressão de que a pessoa não 
foi misericordiosa conosco (lembrando que o ofendido pensa que é a vítima). É possível 
perder a amizade de uma pessoa amargurada por lhe haver aconselhado que arranque a 
amargura de sua vida.  
 
EF 4:31. "toda amargura, cólera, ira, gritaria e insulto sejam removidos do vosso meio, 
juntamente com toda malícia". 



 

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, Beatriz, Jaci-

ra, Jamur, Andreza e Affonso Gomes, Rebecca, Valéria, Samuel, Sarah e Nicholas dos San-

tos; Ronan Wuytack, Valdemar dos Santos.  

Saúde       

Juliana Reis (Saúde da família e amigos), 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.  

 

RETIRO DAS CRIANÇAS  

 4 A 11 ANOS 

DATA: 14/03/2020 

HORA: 9:30 ÀS 16:30 

CUSTO: GRATUITO 

Não será cobrado, mas quem tiver interesse em fazer doação de 
alimentos para o dia, favor entrar em contato com Isabel Bini, Evâ-

Dia 07 de Março de 2020 

às 19:30, no prédio. 

Palestrante: Pedro Jory 

 

Levar um prato de doce ou salgado para confraternizar-
mos 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 Re-


