
  
 

Grupo no Campo de Santana 

            Desenvolvendo uma família feliz 
                       Lição 6— Famílias felizes se perdoam 

 
Gênesis 45: 1-15; 50:15-21 

  
 Um certo casal teve uma briga feia, eles trocaram palavras 
que feriram muito um ao outro. Num momento de irritação, o 
marido chutou uma floreira que se fez em pedaços. Isso foi o mais 
doloroso para a esposa, pois havia recebido a floreira como um 
presente de sua mãe. Ela juntou os pedaços e guardou-os em uma 
caixa como recordação. Depois de algum tempo, fizeram as pazes. 
O marido lhe pediu perdão, mas cada vez que a esposa olhava pa-
ra a caixa, sentia voltar a sua ira contra o marido, mesmo depois 
de haver passado muito tempo.  
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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! 

DESENVOLVENDO INTIMIDADE COM DEUS 

OLHANDO COMO JESUS 

 Você sabia que o olhar é uma das características mais lindas do 
ser humano. Por meio do olhar demonstramos amor, compaixão, e 
alegria. No entanto, com o mesmo olhar, demonstramos ódio, raiva, 
ansiedade, angústia e dor.  

 Os olhos são o espelho da alma, pois eles refletem muito bem 
o que estamos sentindo em nosso interior. 

"Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para 
mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele". 

 OLHANDO COM UM OLHAR ACOLHEDOR 

O olhar de Jesus é acolhedor. Ele é aquele que nos acolhe, abraça, 
traz para perto e familiariza.  (Marcos 3:31-35). 

 OLHANDO COM COMPREENSÃO 

O olhar de Jesus era compreensivo. Em outro texto do evangelho de 
Marcos, há um momento em que Jesus fala sobre como seria sua 
morte e ressurreição.  (Marcos 14:27-31) 

 OLHANDO A FÉ NO CORAÇÃO 

O olhar de Jesus busca corações com fé. (Marcos 5:24-34). 

 OLHANDO COM COMPAIXÃO.  

O olhar de Jesus era de compaixão. Marcos 3: 1-6 

 Olhem e vejam, o campo está pronto para a colheita. Vejam as 
almas escravizadas pelo pecado, sejam acolhedores e compreensi-
vos. Vejam a fé no coração das pessoas, olhem com compaixão. 



 

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; Licia 

Almeida; Lucio Mauro, Elizandra, Raissa e Nelson Pazeto de Almeida, Poliane Pires; Jeison 

dos Santos; Davi Pires; Leonardo Pereira, Ângela Gomes, Agatha Maciel. José Gomes, Be-

atriz Gomes, Jacira Gomes, Jamur Gomes, Andreza Gomes, Affonso Gomes. 

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)  

 

 

Informamos o falecimento do Sr. Sebastião, 
pai do nosso irmão Joacir. 

Pedimos que orem pela família, afim de que 
Deus conforte seus corações. 

      

 

 

 

 

 

CCC 

Campo de  

Crescimento Cristão 

Em Novembro 

Módulo 3: Meu ministério 

Local: sala ao lado da bibliote-
ca/piso superior  

 

 

Campanha evangelística em 
 Ponta Grossa 

Dia 19 de Outubro 
 

Vamos ajudar nossos irmãos! 
Interessados falar com o Paulo. 


