
 

 

 

 

 

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!

22 
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 gratidão move o coração de Deus!!! 
 

Adoção, um ato do amor de Deus. Vamos encontrar muitas passa-

gens bíblicas onde descrevem a alegria do Senhor quando encontra um 

coração agradecido, quando encontra uma pessoa que embora não es-

teja vivendo uma vida favorável, não olha para as dificuldades e agrade-

ce a Deus por tudo tendo a certeza que apesar das circunstâncias des-

favoráveis, Deus SEMPRE fará o melhor para ela. 

 

Para não deixar dúvidas, primeiramente vamos entender um pouco so-

bre o significado da palavra gratidão:  

 

GRATIDÃO substantivo feminino, qualidade de quem é grato. 

Reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefí-
cio, 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 Tes-

salonicenses 5:18) 

 

Uma das figuras mais terna acerca de Deus descrita na Bíblia é a figura 

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. Estáva-

mos perdidos, vivendo sem esperança no mundo. Éramos, de fato, fi-

lhos da ira (E 2.3). contudo, Deus reverteu a nossa condição. Ele nos 

amou, nos escolheu, nos adotou, nos salvou e nos selou como mem-

bros de sua família. E agora somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e 

coerdeiros de Deus com Cristo. A adoção é uma ocasião de aprender-

mos 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                                                                                                                              

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. Kadu—por sua irmã que esta com câncer. 

 Outros 

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


