
  
 

Grupo no Rebouças 

            Desenvolvendo uma família feliz 
                  Lição 5 – Construindo uma Família cheia do Espírito. 

Ef 5: 18-33  
 

 A família é a instituição que mais sofre ataques nos últimos tempos, o 
número de divórcio tem aumentado consideravelmente. Muitas famílias cris-
tãs estão enfrentando sérios problemas no casamento, nas áreas de lideran-
ça, comunicação, finanças e sexo, chegando muitas vezes ao divórcio e sepa-
ração.  
 Efésios 5:18 é uma passagem muito importante no contexto do estu-
do sobre a família cristã. Por vezes, os leitores tem desconectado esse verso 
do que vem a seguir (Ef 5:22-6:1-4) “Sujeitar-se significa ‘colocar-se sob auto-
ridade de alguém, submeter-se, obedecer’. O conceito neotestamentário de 
submissão a alguém que está em autoridade não implica a inferioridade do 
que se sujeita nem a superioridade do que está em autoridade. Trata-se de 
funções, e não de valor pessoal...homem e mulher são iguais, embora desem-
penhem papeis diferentes”. Vamos juntos nesta próxima semana construir 
uma família cheia do Espírito. 

29 
Setembro 

2019 

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

Jesus tem uma palavra pra você 

Apocalipse 2: 1-7 

 

 Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas são as palavras da-
quele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os 
sete candelabros de ouro. 

           Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseve-
rança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova 
os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram 
impostores. 

            Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do 
meu nome, e não tem desfalecido. 

              Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu pri-
meiro amor. Lembre-se de onde caiu! Arrependa-se e pratique as 
obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e 
tirarei o seu candelabro do seu lugar. 

 Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nico-
laítas, como eu também as odeio. 

                 Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. 
Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no 
paraíso de Deus. 

 



 

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 Patricia Pontel; Licia 

Almeida, Lucio Mauro, Elizandra, Raissa e Nelson Pazeto de Almeida, Angela Gomes, Aga-

tha Maciel, Beatriz Gomes, José João de Miranda Gomes, Valéria, Sarah, Nicholas, Rebec-

ca, Samuel dos Santos, Ronan Wuytack, Poliane Pires; Jeison dos Santos; Davi Pires; Leo-

nardo Pereira. 

Saúde                                                                                                                                                         

Suzana e Rosane, Valdemar Manoel dos Santos (recuperação de AVC), Irece de Lima 

(tratamento de câncer); Antônio Carlos Walter Maciel (com fibromialgia), Meri Moro, 

Marta (irmã da Marisa)  

 Campanha evangelística em ponta Grossa 
Dia 19 de Outubro 

 
 
 
 
 
 
 

Vamos ajudar nossos irmãos! 
Interessados falar com o Paulo. 

                  CCC 

Campo de Crescimento Cristão 

Em Novembro 

Módulo 3: Meu ministério 

Local: sala ao lado da biblioteca/piso superior  

 

 

 

Ministério Conectando-se 
 
 
 
 
 
 
 
Venha conhecer este ministério e descubra 
como aprimorar suas habilidades e conheci-
mento na arte de fazer visitas.  

Dia 05 de novembro das 16h30 às 20h30 
 As necessidades das pessoas que rece-

bem visitas 
 Visitas em hospitais  
 Visitas aos acamados (Ou impossibilita-

do de sair de casa) 
 Visitando os enlutados 
 Visitando os faltosos e desanimados  
 Visitando um desviado da fé  
 Restaurando os caídos  
 Visitas evangelísticas  

 

 


