
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
Fevereiro 

2019 

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

 
 

 

 

 Faça o teste antes de acreditar 
1 João 4:1-6 

 
 I João 4 tem dois assuntos: crença e amor.  Os dois são importantes, ou melhor, essenciais para a 

vida cristã.  Atualmente há uma tendência de enfatizar o amor e desvalorizar a doutrina, mas a pala-

vra de Deus não faz isso. 

Os cristãos estavam enfrentando uma ameaça gnóstico-docética, iniciada por um homem chamado 

Cerito, contemporâneo de João. Segundo o ensino herético de Cerito, Jesus e Cristo foram duas per-

sonalidades distintas. Jesus era um homem comum; Cristo era o deus que sobre ele desceu por ocasi-

ão do batismo e que permaneceu com ele até a crucificação.  

“Amados, não creia em qualquer espírito...”. (v.1a) A palavra “espírito” neste versículo equivale a ensina-

mento. Os falsos mestres estavam tentando fazer uma combinação da filosofia grega com o cristia-

nismo. 

“mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído 

pelo mundo”. (v.1b) 

“Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o SENHOR Deus tinha feito, disse à mu-

lher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim”?  Respondeu-lhe a mulher: Do 

fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, 

disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, a serpente disse à 

mulher: É certo que não morrereis. (Gn 3:1-4) 

 

A Mensagem Verdadeira e Falsa 

Verdadeira. “Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que 

Jesus Cristo veio em carne procede de Deus”. ( V.2) 

Mentirosa. “mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticris-

to, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo”. (v.3) 

O Mensageiro Verdadeiro e Falso 

Verdadeiro. “Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que 

aquele que está no mundo”. (v.4) 

Falso. “porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo”. (v.1b) 

A Procedência da Verdade e da Mentira 

Verdadeiro. “Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve; mas quem não vem de 

Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o Espírito da verdade e o espírito do erro”. (v.6) 

Falso. “Eles vêm do mundo. Por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. (v.5) 

Aplicação: 

Não dê crédito imediato a tudo o que você ouve, mas submeta-se a Palavra de Deus. 

Busque o conhecimento da Palavra de Deus, para saber discernir o que é de Deus e o que é de falsos 

profetas. 



 

É tempo de           rar 

 

Endereço - Rua Almirante Gonçalves, 1664    Rebouças    F- (41) 3332-7498     
E-mail - idcristo@terra.com.br     
www.igrejadecristo-curitiba.org.br   

Escola Dominical -  09h15    

Pedidos de oração 

 

Saúde e mais proximidade de Deus 

Adão Bento Cirqueira; André Kendrick Junior; Consuelo, Jefferson, Roslaine, Railuisa, Railui Jr, Rubson, 
Rúbia, Jacquelilson Villalba; Dalva Formighieri (hemodiálise e recuperação de cirurgia), Aristina Lemos e 
Thereza Bley Franco (Insuficiência respiratória); Fernando Alves dos Santos; Licia Almeida, Marcelo Duar-
te e Patrícia Pontel; Mariane e Carlos H M Almeida; Cebela Rosa, Irece de Lima; Elaine Silva e Mariana 
Fidelis; Jhe e Grazi Mainardes.; Bruna Maciel; Aracy e filhos Sérgio Galvão, Wilson e Célio Silva, Ronan 
Wuytack, Valeria, Sarah, Nicholas, Rebecca e Samuel dos Santos e Valdemar Manoel dos Santos (vítima 
de um AVC); Sany Saraiva (Câncer); Tallis Thomaz Martins; Tereza Moro Lopes (também agradecendo a 
recuperação da saúde)  Elizandra, Raissa, Nelson e Lucio Almeida (também por processo judicial); Caroli-
ne, Ryan, Ágatha Santos e Emily G M Almeida; José Reinaldo Fernandes (também por recuperação pós 
acidente); Josana Santos; Michele Gerber (também por trabalho); Ladir Romanichen; Vera T S Machado; 
Lise Cengia; Elfrida Alves e João Oliveira (também por restauração de casamento); Maria F R e Paulo 
Chaves  (também por restauração de casamento); Túlio César Martins Stracciony;  Jonas Gomes da Silva 
(saúde financeira), Margarida, Daiane, Jhenifer, Bernadete, Willian, Elisangela, Debora, Daniele, Alcimar,  
Margarete, Janice, Bete, Eide, Doraci, Vania, Dirce, Janaina, Iraci, Gerson, Judite, Kamila, Rosane, João 
Arthur, Letônia, Luiz Felipe e Nicole Pelanda Cunha, Antônio Cunha, Guilhermina Cunha, Caroline Cunha 
(também por trabalho). 

Atenção aos critérios  para os pedidos de oração 

 Os pedidos permanecerão na lista durante 4 semanas. Se o seu pedido for atendido antes, favor informar aos 
membros do Ministério de Oração para que a igreja possa agradecer pelas bênçãos recebidas.  

Se após 4 semanas você desejar manter o seu pedido na lista, favor solicitá-lo novamente através de internet 

ou da caixinha de pedidos sobre o balcão. 

 

A cada ano, em Fevereiro, aproveitamos às     
quartas feiras, à noite, para nos unirmos em    

oração pelo novo ano. 

Noites de Oração 

Nas Quartas feiras, às 20h.  

 

 

 

 

Retiro das crianças 

Traga seu filho (a) para desfrutar de um momento 
muito especial. 

Dia 16/03 

Das 09:00 às 16:00 

Idade 4 a 11 anos 

Investimento: R$ 15,00 

Mais informações: Luana e 
Linda 

 

No domingo, dia 03/03, 
não haverá aula       

dominical. 

 

O culto terá início às 
10:15 da manhã. 

Não perca! 


