
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 
Fevereiro 

2019 

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

 
 

 

 

 
Todo cristão é vencedor 

Texto: 1 João 5: 1-5 
 
     A fé, o amor  e a obediência são as provas de que estamos na verdadeira comunhão com 

Deus e que somos da família de Deus. 
 
 

1ª Marca do Vencedor: “Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus 

[...] porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o mun-

do: a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de 

Deus?” (5.1,4,5). 
 

Quando João diz “todo aquele” indica que a religião cristã não exclui ninguém. Qualquer um que 

coloca sua fé em Cristo com sinceridade é filho de Deus. 
 

A fé em Cristo concede dois benditos privilégios: 
 

primeiro, participação na família de Deus (5.1); segundo, é a vitória sobre o mundo (5.5). Aque-

les que pertencem à família de Deus por crerem que Jesus é o Cristo são aqueles que vencem o 

mundo. Não há pertencimento à família de Deus nem vitória sobre o mundo para aqueles que 

negam a divindade e a humanidade de Cristo. 
 

2ª Marca do Vencedor: “E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nas-

cido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus: quando amamos a Deus...” (5.1,2).  Se 

a fé em Cristo é a prova doutrinária que evidencia que estamos na verdadeira comunhão com 

Deus, o amor a Deus e aos irmãos é a prova social. 
 

3ª Marca do Vencedor: “Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus: quando amamos a 

Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus: que guardemos os 

seus mandamentos; ora, os seus mandamentos não são penosos.” (5.2,3). O amor a Deus é 

provado pela obediência a Deus. 
 

“Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama; e aquele que me 

ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele”. (Jo 14.21) 
 

Aplicação: Sejamos cada vez mais fiéis guardando os mandamentos de Jesus, consequente-

mente pela fé venceremos o mundo que tanto nos persegue.  

 



 

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 

 

Por saúde e mais proximidade de Deus 

Adão B Cirqueira; André Kendrick Junior; Aristina Lemos e Thereza B Franco (Insuficiência res-

piratória); Fernando A dos Santos; Licia Almeida, Marcelo Duarte e Patrícia Pontel; Irece de 

Lima; Elizandra, Raissa, Nelson e Lucio Almeida (também por processo judicial); Dalva Formi-

ghieri (hemodiálise e recuperação de cirurgia) ; Agatha Maciel; Angela Gomes; José João de M 

Gomes; José Reinaldo Fernandes (também por recuperação pós acidente); Josana Santos; Mi-

chele Gerber (também por trabalho); Ladir Romanichen; Vera T S Machado; Lise Cengia; Elfri-

da Alves e João Oliveira (também por restauração de casamento); Maria F R e Paulo Cha-

ves  (também por restauração de casamento); Túlio C M Stracciony; Jonas G da Silva (por Saú-

de financeira); Margarida, Daiane, Jhenifer, Bernadete, William, Elisangela, Debora, Daniele, 

Alcimar, Margarete, Janice, Bete, Eide, Doraci, Vania, Dirce, Janaina, Iraci, Gerson, Judite, Ka-

mila, Rosane. João Arthur, Letônia, Luiz Felipe e Nicole P Cunha. Antônio Cunha, Guilhermina 

Cunha, Caroline Cunha e Débora 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.  

 

 

No domingo, dia 03/03, não haverá aula  dominical. 

 

O culto terá início às 10:15 da manhã. 

Não perca! 

 

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 


