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Grupo de casa do Jair 

            Desenvolvendo uma família feliz 
                        Lição  4- Os Conflitos na Família 

 
 Os conflitos são inevitáveis na vida, fazem parte de todo casamento e 
de toda família. Por sermos pecadores, humanos, sempre haverá diferenças 
entre nós. É um mito imaginar que “boas famílias não têm conflitos, e famí-
lias ruins sempre os têm”. A pergunta chave sobre conflitos é, “Como respon-
deremos aos conflitos da vida de modo que agrade a Deus?”.  
 A resposta, mais uma vez, vai direto ao motivo do coração em meio 
ao conflito. Afinal de contas, nosso desejo é a glória de Deus, ou autoprote-
ção egoísta? Queremos a vitória dele, ou preferimos ganhar a qualquer custo 
a discussão. Vamos ver conhecer os geradores de conflitos e como vencê-los.  

Atos 4:32  

Da multidão dos que 
creram, uma era a 
mente e um o coração. 
Ninguém considerava 
unicamente sua coisa 
alguma que possuísse, 
mas compartilhavam 
tudo o que tinham. 
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Uma Grande Família em Cristo, Comprometida a Viver para Deus, 
Valorizar Um ao Outro e Vencer Curitiba e o Mundo para Cristo! 

 

Série Desenvolvendo Intimidade com Deus 

Crescendo Espiritualmente 

 Escrita provavelmente entre 60-63 d.C., e dirigida aos judeus e gentios convertidos, 
dispersos nas províncias romanas da Ásia Menor, essa passagem traz-nos uma mensagem desa-
fiadora que nos desperta a melhorar a qualidade da nossa vida cristã a cada dia. Por meio dela, 
Pedro cumpre o que Cristo lhe havia pedido: "E tu quando te converteres fortalece a teus ir-
mãos" (Lc 22.32). Assim ele nos indica o caminho para alcançar um crescimento espiritual genuí-
no e constante, que certamente se fará presente se observarmos alguns preceitos que serão 
estudados a seguir. 

 Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de 
maledicência.  Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para 
que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. 

 À medida que se aproximam dele, a pedra viva — rejeitada pelos homens, mas escolhi-
da por Deus e preciosa para ele vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edi-
ficação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais 
aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. 

 Pois assim é dito na Escritura: "Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e 
preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado". Portanto, para vocês, os que cre-
em, esta pedra é preciosa; mas para os que não creem, "a pedra que os construtores rejeitaram 
tornou-se a pedra angular", e, "pedra de tropeço e rocha que faz cair". Os que não creem trope-
çam, porque desobedecem à mensagem; para o que também foram destinados. 

 Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, 
para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 

 Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus; não haviam recebido 
misericórdia, mas agora a receberam. (1 Pedro 2:1-10) 

DEIXANDO O QUE IMPEDE O CRESCIMENTO CONTÍNUO 

“Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano,...(2.1) 

DESEJANDO O CRESCIMENTO CONTÍNUO 

“Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio 
dele cresçam para a salvação”,(2.2) 

DESENVOLVENDO O CRESCIMENTO CONTÍNUO 

À medida que se aproximam dele, a pedra viva — rejeitada pelos homens, mas escolhida por 
Deus e preciosa para ele. (2.4)  

 



 

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 


