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           Uma carta para um amigo 

          Lição 7- O amor de Deus pelas pessoas  

Lucas 15: 11-32 

      Desde o início de seu ministério, Jesus viajava resoluto para Je-

rusalém. A confrontação final com os líderes religiosos judeus es-

tava por vir. À medida que viajava, Jesus continuou a ensinar e cu-

rar. Pessoas desesperadas vinham até ele, e ele as acolhia, para 

desgosto e raiva de seus inimigos. Em vez de discutir com seus 

oponentes ou apontar a hipocrisia deles numa linguagem franca, 

Jesus recorreu a parábolas. As histórias continham uma farpa de 

verdade que cutucava os traiçoeiros ao mesmo tempo que comu-

nicavam o imenso amor de Deus pelos pecadores.  

11 
Agosto 

2019 

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

 

 

O dom da Paternidade é um dom de Deus 

 

 
      Desejar um filho é diferente de assumir o papel de pai. Viver a paternidade vai muito além, 
pois o desejo de ter um filho possuem expectativas, fantasias e preocupações que se materiali-
zam a partir do nascimento.  
      Ser pai é vocação, é dom! É um presente dado por Deus aos homens. Ser pai é uma missão 
árdua, cheia de preocupações, mas, acima de tudo, cheia de conquistas, alegrias, vivência, cui-
dado, amor e vida. 
      Amor é o nome do vínculo que muda a história de um homem ao assumir seu papel como 
pai. Em meio às incertezas, aos medos, às expectativas, e também às alegrias, à união familiar e 
aos relacionamentos positivos, os pais favorecerão, independente da condição da família, o me-
lhor para seus filhos.  
      Amar é dar a vida pelos outros, com clareza e firmeza. Não há maior manifestação de amor, 
do que a graça que os homens têm de gerar, participando da obra criadora de Deus. Sua missão 
é feita de um olhar acolhedor para a paternidade do próprio Deus, e lhes cabe enfrentar as múl-
tiplas dificuldades da vida com ousadia e firmeza, vivendo com vigor toda a paternidade embuti-
da no ser masculino. 
      Acompanhar é permanecer no amor, prolongar no tempo e no espaço a acolhida e a anima-
ção. É a atitude de quem assume a posição de pai, com atenção e serviço a favor de sua paterni-
dade. 
      A você homem, valorize a paternidade que Deus colocou em seu coração e seja um pai, se-
gundo o coração de Deus que é Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. 

Feliz dia dos pais! 

https://radio.cancaonova.com/cachoeira-paulista---fm/o-que-e-o-dom-da-paternidade/  

CCC 

Campo de Crescimento Cristão 

04, 18, 25/08 e 01/09 

Módulo 2 - Minha maturidade                                                        
Local: sala ao lado da biblioteca/piso superior  

https://radio.cancaonova.com/cachoeira-paulista---fm/o-que-e-o-dom-da-paternidade/


 

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    

Jussara Viana, Jana Rocha, Thalles (filho Silvania), Angela Gomes, Agatha Maciel, Beatriz 

Gomes, José João de Miranda Gomes, Jacira Gomes, Valéria, Sarah, Nicholas, Rebecca, 

Samuel dos Santos, Ronan Wuytack, Maria de Lourdes e Pedro Barbosa, Anniele Maraca-

já, Marcelo Duarte e Patricia Pontel; Licia Almeida; Lucio Mauro, Elizandra, Raissa e Nel-

son Pazeto de Almeida e Gel Muzzilo.  

Saúde  

 Suzana, Rosane e Lucas , Valdemar Manoel dos Santos (recuperação de AVC), Roberto 

Alarcón (recuperação de cirurgia); Irece de Lima (tratamento de câncer); Antônio Carlos 

Walter Maciel (com fibromialgia), Meri Moro, Ana Paula Silva (cirurgia de mioma), Vera 

Ferreira, Geni Svirbul Vieira (hospitalizada), Dona Rosi e Luiz Araújo.  

Trabalho  

Heron - emprego  

Outros 

Leonardo - Por sua saúde financeira,  da irmã e pais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento destinado à crianças de 2 a 10 anos 

cujos pais e/ou responsáveis irão participar 

do Congresso 3 em 1.  

 

 

Reunião de casais 

Dia 24 de Agosto de 2019 


