
  
 

Grupo no Umbará 

            Desenvolvendo uma família feliz 
                       Lição 7– Pais e filhos seguindo a direção de Deus 

 
Efésios 6:1-4  

 
 No Brasil, toda pessoa que quer dirigir precisa entrar numa autoescola. Ali 
ela aprende sobre as leis de trânsito e o funcionamento do automóvel. Nesse pro-
cesso, ela presta um exame psicotécnico e um teórico antes de sair pelas ruas guian-
do, na prática, um automóvel orientado por um instrutor.  

 Suponhamos que certo aluno diga ao seu instrutor: “Não vou parar em ne-
nhum semáforo. Não gosto que me digam o que fazer. Não gosto da cor vermelha, e 
não importa o que você diga, não vou parar no sinal vermelho”. Esse aluno não está 
preparado para dirigir um automóvel, pois ele não aprendeu a respeitar o instrutor, 
nem as leis de trânsito. Semelhante a ensinar alguém a dirigir, mas muito mais im-
portante, é a tarefa paterna de ensinar os filhos a viver. Nós pais somos os conduto-
res de nossos filhos. 

 
 

13 
Outubro 
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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! 

 
 

Em espírito e em verdade 
 

Certa vez eu tive a oportunidade de participar de um 
evento comemorativo de aniversário da SBB (Sociedade 
Bíblica do Brasil). Prepararam um café maravilhoso, segui-
do de apresentações de diversas novidades como: bíblias 

virtuais com animação para crianças, bíblias para deficientes visuais (em braile), 
dentre outras. O palestrante também conseguiu me impressionar com dados sobre 
a propagação da Bíblia pelo mundo. Incrível!  

Mas, o que realmente me marcou neste evento foi quando o mestre de ceri-
mônias anunciou que teríamos um louvor cantado, e citou o nome de uma mu-
lher. Eu confesso que logo pensei: “Lá vem mais uma daquelas cantoras querendo divul-
gar e vender seu CD”. Porém, como sempre acontece quando nos precipitamos em 
julgar, me dei mal. O mestre de cerimônias pediu a gentileza de todos para que vi-
rarem-se. A mulher que ia cantar não poderia descer as escadarias do auditório, 
pois era paraplégica e estava em uma cadeira de rodas. 

Logo colocaram um CD para tocar e ela acompanhava “cantando”. Escrevi 
“cantando” entre aspas porque ela, na verdade, tentava cantar. Ela esforçava-se para 
balbuciar algumas palavras. Porém, ninguém poderia dizer que ela não estava ado-
rando. Quase todos naquele auditório choravam. Parecia que o sentimento geral 
era uniforme. Todos entenderam a mensagem que Deus estava nos transmitindo 
naquele momento: “Deus não se importa com performance. Deus se importa com o louvor 
que flui do coração”.  

Essa experiência mudou minha vida. Mudou completamente minha percep-
ção sobre o que é adoração, mais do que todos os livros que já li sobre o assunto. 
Mas do que todas as vezes que ministrei louvores.   

O que Deus espera dos seus adoradores? A resposta está em João 4:23-24. 
Que o adorem em espírito e em verdade.. Você sabe o que isso significa? 



 

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), Josana Santos, Josezildo José dos Santos, Lise Cengia, Ladir Ro-

manichem, Wilian Tiago da Silveira e Vera machado 

Outros 

Michele ( saúde e trabalho). 

Mulheres em oração 

Dia 26 de Outubro 

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 

      

 

 

 

 

 

CCC 

Campo de  

Crescimento Cristão 

Em Novembro 

Módulo 3: Meu ministério 

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

 

Ministério Orientado pelos 
Dons 

Os Planos de Ministérios são escritos conten-
do os objetivos dos ministérios, seus colabo-

radores, suas atividades e metas. 

Estes Planos encontram-se, para  consulta de 
todos, na secretaria e no site da igreja, no 

item Ministérios.  

    Pasta da secretaria                            Site da Igreja 

Campanha evangelística em 
 Ponta Grossa 

Dia 19 de Outubro 
 

Vamos ajudar nossos irmãos! 
Interessados falar com o Paulo. 


