
             Desenvolvendo uma família feliz 
                       Lição  8 -   A família e as redes sociais 

 
1 Co 6:12; 10:23,31.  

 
  Esses dias uma senhora contou-me com grande pe-

sar que no dia anterior sua casa estava lotada de pes-
soas. Não havia mais lugar para sentar. No entanto, 
continuava vazia, ninguém conversava, nem se olhava. 
 Todos estavam de cabeça baixa, olhando para seus 
celulares. Todos sozinhos em seus mundos feitos de 
cliques, com a falsa sensação de serem queridos por 
todos os seus seguidores de alguma rede social.  

  Conseguir a atenção de alguém hoje não é uma tare-
fa fácil. Manter uma conversa simples e direta com al-
guém, sem que este não olhe para a tela do celular é 
quase impossível. Esse enfraquecimento nas relações 
familiares gera um impacto indescritível em nossa vi-
da, e por consequência, em nossa sociedade. Os estra-
gos causados são inimagináveis, pessoas depressivas, 
suicidas, sem habilidade de comunicar-se, e muitos ou-
tros males. 
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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! 

Rompendo em Fé 

O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de vinte e sete metros de altura e dois 
metros e setenta centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilô-
nia. 

Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesou-
reiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação 
da imagem que mandará erguer. 

Assim todos eles se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor 
mandara erguer, e ficaram de pé diante dela. 

Então o arauto proclamou em alta voz: "Esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de 
todas nações, povos e línguas: 

Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da 
flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro 
que o rei Nabucodonosor ergueu. 

Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa for-
nalha em chamas". 

Por isso, logo que ouviram os sons, os homens de todas nações, povos e línguas pros-
traram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. 
            Nesse momento alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao 
rei Nabucodonosor: "Ó rei, vive para sempre!  

Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo o que ouvisse os se prostrasse em 
terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo o que não se prostrasse em terra e não a ado-
rasse seria atirado numa fornalha em chamas. 

Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadra-
que, Mesaque e Abede-Nego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses 
nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer". 

Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abede-Nego. E assim 
que eles foram conduzidos à presença do rei, 

Nabucodonosor lhes disse: "É verdade, Sadraque, Mesaque e Abede-Nego, que vocês 
não prestam culto aos meus deuses nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer?  
           Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, 
do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se 
em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não a adorarem, se-
rão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que deus poderá livrá-los das minhas 
mãos? "(Daniel 3:1-15. NVI) 
 
Conclusão: É interessante nesta leitura que somente três judeus não dobraram o joelho diante 
da imagem. Os outros dobraram e continuavam no seu sofrimento no cativeiro, (vs. 7, 12). Você 
está pronto para a mão poderosa de Deus operar na sua vida? Então declare a sua fé em Deus, 
confie nele durante a provação, aceite sua vontade e você vai observar a mão de Deus em ação.  
Faça a coisa certa diante da crise, pois com Deus ao seu lado sempre tem saída! 
 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/dn/3/14,15+


 

É tempo de           rar 
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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 

 

 
ATENÇÃO! 

 
A sala de aula dos casais fará 
uma pausa por um tempo. 

 Aproveite para participar de   
outras salas. 


