
 
 CALENDÁRIO MINISTÉRIO DE JOVENS 

           Uma carta para um amigo 
          Lição 1– Esperança em Deus  

Lucas 1.5-25 

      

       Não é difícil invejar a boa condição de vida de alguém. A ines-
perada boa condição de vida de outra pessoa sempre provoca 
pensamentos do tipo “Por que não eu? ” Algumas pessoas conse-
guem se alegrar com a boa condição de vida alheia. Mas algumas 
não, e elas se tornam vítimas da amargura. Pense em alguma oca-
sião em que Deus realizou uma obra incrível na vida de um amigo. 
Como você reagiu? De que maneira a benção ou beneficio dele ou 
dela acendeu a esperança em sua vida? 
 

30 
Junho 

2019 

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

 Como encontrar a pessoa ideal para se casar? 

Gênesis 24 

     Você já se perguntou: “Com quem irei me casar? ” Ou até mesmo já afirmou: “Vou me casar 
com..!” 

      A bíblia não nos mostra o passo a passo de como encontrar a pessoa ideal para casar, mas 
encontramos sim, histórias que podem nos ajudar a encontrar princípios para se achar a pessoa 
ideal.  

       Através da história de Isaque e Rebeca, aplicaremos alguns princípios interessantes para 
você que está em busca da pessoa ideal para se casar. 

 Inclua Deus na escolha do seu cônjuge – Gn 24.3 

        Peça a Deus alguém para se casar com você. Entregue o seu caminho ao Senhor; confie ne-
le, e ele agirá. Salmos 37.5  

        O padrão de cônjuge que o mundo oferece é estar com alguém que te faça feliz. Porém, se 
nós incluirmos Deus em nossas escolhas e decisões, seremos capazes de experimentar e 
comprovar a Sua boa, agradável e perfeita vontade. Romanos 12.2 

 Procure alguém que compartilha da sua mesma fé – Gn 24.4,7 

        Todo e qualquer tipo de diferença gera contenda. Alguns riscos eminentes na vida de um 
casal que não partilham da mesma fé:  

Afastamento de Deus; 
Conflitos na educação religiosa dos filhos.  

 Observe as qualidades/características da pessoa com quem pensa em se casar – Gn 
24.16-21 

        Você gostaria de encontrar uma pessoa com essas qualidades: bonita (vs 16), pura (vs 16), 
altruísta (vs 18), generosa (vs 19), disposta (vs 20), hospitaleira (vs 25) e etc. 

Aplicação: Provérbio 15.13 – Qual a verdadeira beleza? 

 Observe os sentimentos dos familiares – Gn 24.28-60 

       Os sentimentos dos familiares podem servir como resposta, se o relacionamento é ou não 
da vontade de Deus. 

Conclusão: Não se preocupem com o tempo de espera, preocupem-se com suas atitudes, sua 
postura e seu relacionamento com Deus.  

Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e ele agirá. Salmos 37.5 



 

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    

Tulio César Stracciony, Jussara Viana, Jana Rocha, Neuza, Vilmar e Diones Joel Kniecik, 
Marcelo Duarte, Patrícia Pontel, Elizandra, Raissa e Nelson P. de Almeida, Josana Santos, 
Ladir e Claudio, Thalles (filho Silvania), Augusto (filho de Maria Luiza), Antônio Benito,  
Anderson, Junior, Iara, Gabriela, Maria Aparecida, Juliana, Rosane, Evelin, Floresvaldo 
Barbosa, Ismael, Janete, Judite, Dirce, Bruna, D´Mira, Célio, Maria Inês, Arildo, Guilher-
me, Débora, Jessica e Eide 

Saúde      

 Valdemar Manoel dos Santos (recuperação de AVC), Irece Lima, Lícia e Lucio Almeida, 
Roberto Alarcón, Tita Villalba, 

Eliane Barros (depressão), Yonne -mãe de Maria Luiza (Alzheimer), 

Luiz Araújo (tratamento de câncer),                                                                                                                                                                                    

Trabalho                                                                                                                                                                                            

Juliana Soares (também vida espiritual) e Debora Cunha (também por processo judicial e 

família), Heron, Leandro. 

Casamento                                                                                                                                                                                       

Elfrida Rosa e João, Maria Fernanda e Paulo chaves, Lucas e Flávia Alves (também vida 

espiritual) e Fernando (também saúde e vida espiritual). 

Agradecimento                                                                                                                                                                                   

Maurício Travinski—Emprego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almoço entre  

irmãos 

Dia 14 de Julho de 
2019 

Cardápio: Arroz, strogonoff, salada, 
maionese e  batata palha 

Valor: R$ 13,00 

Crianças de 6 a 11 anos: R$6,50 

Reunião de casais 

Dia 06 de Julho às 19h, no prédio da Igreja. 

Tragam um refrigerante, prato doce ou salgado para confraternizarmos ao final da 
reunião. 

Qualquer dúvida falar com Paulo e Simone Rodrigues. 


