
  
 Grupo de casa no Sítio Cercado 

            Desenvolvendo uma família feliz 
                        Lição  2- –Transmitindo a fé para sua família 

Deuteronômio 6: 1-9  
 Vivemos uma crise de paternidade, os pais veem os filhos como 
seus troféus: neles são projetados tudo o que gostariam de ser. Isso 
acaba por encher a agenda dos filhos para que estes sejam mais e me-
lhores.  
 Infelizmente, não há da parte desses pais a mesma intencionali-
dade na construção do caráter de Cristo na vida de seus descendentes. 
Há pais que exigem demais e outros exigem de menos, que tratam seus 
filhos como “amiguinhos.”  
 Existem pais que simplesmente delegam e terceirizam a educa-
ção das crianças. Há pais que perderam a capacidade de dizer “não” 
aos seus filhos, porque passam muito tempo fora de casa e querem 
compensar a sua ausência com uma educação permissiva. Pais moder-
nos têm uma enorme dificuldade em corrigir seus filhos.  

15 
Setembro 

2019 

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

 
O que eu quero deixar para os meus filhos 

 

1. Um bom nome. 
2. A memória de um bom lar. 
3. Um exemplo a seguir. 

 
Lucas 15. 11-24 

 E disse: Um certo homem tinha dois filhos; E o mais moço deles disse ao pai: 
Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. 
 E, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra 
longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. 
 E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e come-
çou a padecer necessidades. 
 E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os 
seus campos, a apascentar porcos. 
 E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e nin-
guém lhe dava nada. 
 E, tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de 
pão, e eu aqui pereço de fome! 
 Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e 
perante ti; 
 Já não sou digno de ser chamado teu filho; faze-me como um dos teus jornalei-
ros. 
 E, levantando-se, foi para seu pai; e, quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e 
se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. 
 E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de 
ser chamado teu filho. 
 Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa; e vesti-lho, e 
ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés; 
 E trazei o bezerro cevado, e matai-o; e comamos, e alegremo-nos; Porque este 
meu filho estava morto, e reviveu, tinha-se perdido, e foi achado. E começaram a ale-
grar-se. 
 
 



 

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), Marcelo Duarte e Patrícia Pontel, Lícia 

Almeida; Lucio Mauro, Elizandra, Raissa e Nelson Pazeto de Almeida, Alexandre L. C. 

Kalluf, Dalva Formighieri e Tereza Moro, Ângela Gomes, Agatha Maciel, Beatriz Gomes, 

José João de Miranda Gomes, Valéria, Sarah, Nicholas, Rebecca, Samuel dos Santos, Ro-

nan Wuytack, Poliane Pires, Jeison dos Santos; Davi Pires, Leonardo Pereira. 

 Saúde                                                                                                                                                         

Suzana e Rosane, Valdemar Manoel dos Santos, Irece de Lima (tratamento de câncer); 

Antônio Carlos Walter Maciel (com fibromialgia), Meri Moro, Attma Appolinario, Gabriela 

(amiga de Vinícius Andrade), Marta (irmã da Marisa) – recuperação de cirurgia  

Outros                                                                                                                                                           
Tamara Carmélia e Márcio Tadeu Costa – Vida espiritual e relacionamento,                      
Zelito Queiroz- Pela minha fé em Deus e na Palavra de Cristo, resolução de pequenos pro-
blemas de saúde e por uma nova oportunidade de emprego.                                                                 
Heron– trabalho 

 

  

 

  

 Mulheres em oração 

Dia 28 de Setembro 

Das 15h às 17h 

 

 

 

 

 

 

Pedimos a colaboração de um prato 
de doce ou salgado para  

confraternizarmos no  final. 

Mais informações: Jeanny, Luciana  e 
Elisa Sotomaior 


