
 

 

 

 

 

Nos dias 22,29 de Dezembro e 05 de Janeiro não     

haverá aula dominical. 

O culto iniciará às 10:00 h da manhã.

 

Nosso lema 

 

Uma grande família em Cristo, comprometida a... 

Viver para Deus, 

Valorizar um ao outro e 

Vencer Curitiba e o mundo para Cristo!

29 
Dezembro 

2019 

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

 

A base de uma vida abençoada 

Salmo 112 
 

1 Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande 
prazer em seus mandamentos! 

2
 Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma gera-

ção abençoada, de homens íntegros. 

3
 Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sem-

pre. 

4
 A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, 

compassivo e justo. 

5
 Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com ho-

nestidade conduz os seus negócios. 

6
 O justo jamais será abalado; para sempre se lembrarão dele. 

7
 Não temerá más notícias; seu coração está firme, confiante no 

Senhor. 

8
 O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derro-

ta dos seus adversários. 

9
 Reparte generosamente com os pobres; a sua justiça dura para 

sempre; seu poder será exaltado em honra. 

10
 O ímpio o vê e fica irado, range os dentes e definha. O desejo 

dos ímpios se frustrará. 

 

https://biblia.gospelprime.com.br/significado-aleluia/
https://biblia.gospelprime.com.br/significado-senhor/


 

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                                                                                                                              

Lucio, Elizandra, Raissa e Nelson P. de Almeida; Roberto Alarcon – por recuperação de 

cirurgia e salvação de alma; Grazi e Família, Felipe, Amauri, Rafael e Família, Sandro Ro-

berto, Irani Celestino - Melhorar da saúde e ser liberta do vício do cigarro e Neythan - 

cirurgia do coração. 

Saúde                                                                                                                                                         

Suzana – tratamento de câncer, Bruno Ferreira – depressão, Vicente (igreja de são Ma-

teus) - saúde e Adeildo. 

 Outros 

Sidnei - emprego e Regina e família – Conforto e consolo da família.   


