
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 
Fevereiro 

2019 

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

Nós temos segurança? 
Texto: 1 João 5: 13-19 

     Uma coisa é saber que Jesus Cristo é Deus e que nós somos filhos de dele, mas o que fazer 
com as nossas necessidades da vida diária? Como podemos nos relacionar com Deus? Como po-
demos falar com Deus? Que garantia temos de que Ele nos ouve e nos atende? Quais são as con-
dições estabelecidas em sua Palavra para termos êxito em nossas orações?  Podemos tirar várias 
conclusões em 1 João 5:13-19, João e os outros apóstolos anunciaram o que era desde o princípio 
com respeito ao Verbo da vida para que mantivéssemos comunhão com eles, consequentemente 
com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo para que a alegria seja completa. 

“No entanto o homem nasce para as dificuldades tão certamente como as fagulhas voam para 
cima”. (Jó 5:7) 
“O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades”. (Jó 14.1) 

Qual é a nossa segurança? 
“Quem tem o Filho, tem a vida; quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida”. (1Jo 5.12) 

“Escrevi-lhes estas coisas, a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam 
que têm a vida eterna”. (1Jo 5.13) 

Temos a certeza da resposta às nossas orações (5.14,15) 
“Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus: se pedirmos alguma coisa de acor-

do com a sua vontade, ele nos ouve”. (v.14) 
“E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedi-

mos”. (v.15)  
Temos a segurança de que Deus aceita a nossa intercessão (5.16,17) 

“Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus lhe dará vida. 
Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte; não estou 

dizendo que se deva orar por este”. (v.16) 
“Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte”. (v.17) 

“Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me im-
portunes, porque eu não te ouvirei”. Jr 7.16 

Temos a certeza de que os cristãos não vivem na prática do pecado (5.18,19) 
“Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado; aquele que nasceu de 

Deus o protege, e o Maligno não o atinge.” (v.18) 
“Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do Maligno”. (v.19) 

Aplicação: Que grande benefício nós temos por vivermos na comunhão verdadeira! Que possamos 
viver nessa comunhão e que cada vez mais façamos uso desse grande benefício que temos de 
interceder pelos nossos irmãos quando eles pecam.  



 

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; Agatha Maciel; Angela Gomes; José João de M Gomes; Aristina 

Lemos e Thereza B Franco (Insuficiência respiratória); 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 Formighieri (hemodiálise e recuperação de cirurgia) ; Jonas G da Silva (por Saúde financei-

ra); Margarida, Daiane, Jhenifer, Bernadete, William, Elisangela, Debora, Daniele, Alcimar, Margarete, 

Janice, Bete, Eide, Doraci, Vania, Dirce, Janaina, Iraci, Gerson, Judite, Kamila, Rosane. João Arthur, Letô-

nia, Luiz Felipe e Nicole P Cunha. Antonio Cunha, Guilhermina Cunha, Caroline Cunha e Débora Cunha 

(também por trabalho); José Reinaldo Fernandes (também por recuperação pós acidente); Josana San-

tos; 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 C M Stracciony; Sidinei Garcia; Josiane Sampaio; Lucia J; Genoveva 

Sampaio; Mario Marquez (primo Roni) - tratamento de câncer; Maria e Iris. 

Aroldo Gonçalves - desaparecido  

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. 

 

No domingo, dia 
03/03, não haverá 

aula  dominical. 

O culto terá início 
às 10:15 da  

manhã. 

Não perca! 

 

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 

 

 

 

 

Inscrições até o dia 10/03/2019. 

Vamos almoçar juntos em prol do Retiro do Jovens! 

Dia 10/03/2019 

Strogonoff de frango, arroz, salada, maionese e batata palha 

R$ 13,00 por pessoa 

Crianças abaixo de 8 anos pagam R$ 6,50 

Quantidade de almoços limitadas 

Reservas com a Tainara Jory 

Uma oportunidade para servir ao próximo 
 

Dentre as várias ações sociais deste início de ano, a nossa congregação acolheu um 
casal cristão, de venezuelanos, com quatro filhos, sendo três com necessidades 
especiais. Eles são refugiados que decidiram sair de seu país porque lá, as condições 
de vida são precárias, principalmente por falta de alimentos. Eles estão morando 
provisoriamente nas dependências do barracão da igreja até que consigam um 
trabalho e uma vida digna. 

Esta é uma grande oportunidade para servirmos ao próximo, demonstrando amor, 
amizade, dando nosso tempo, nossa hospitalidade, convidando para nossas casas, 
auxiliando em suas dificuldades e em sua adaptação em Curitiba. Podemos, tam-
bém, ajudar com alimentos, roupas, brinquedos e objetos de uso pessoal pois pouca 
coisa trouxeram de seu país. 


