
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 
Março 

2019 

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

 

DESENVOLVENDO OS DONS ESPIRITUAIS 

 

            Introdução a carta de 1 Coríntios: Assim como qualquer cidade comerci-
al, Corinto era centro de imoralidade pública e irrefreada. Estima-se que nos di-
as de Paulo, ela teria uma população de cerca de 250 mil cidadãos livres e não 
mais de 400 mil escravos. Sob vários aspectos, Corinto era a cidade principal da 
Grécia, com pelo menos 12 templos, entretanto não se sabe se todos estavam 
em funcionamento nos dias de Paulo.   

             Propósito e ocasião: Paulo tinha recebido informações de várias fontes a 
respeito das condições presentes na igreja de Corinto. Informações sobre fac-
ções (1.11) e irregularidades morais da igreja (5.6). A imoralidade castigava a 
assembleia de Corinto quase desde o início. Fica claro em 5. 9 e 10 que Paulo já 
havia escrito a respeito da frouxidão moral (5.9). Por ter sido mal compreendido 
nisso, achou necessário tornar mais claras as suas instruções (5.10,11) e concla-
mar à ação imediata mais drástica (5.5). Além disso, é bem provável que outros 
visitantes de Corinto levaram uma carta da igreja que pedia conselhos sobre vá-
rios assuntos (v. 7.1; cf 8.1; 16.1). 

Fica claro que, embora a igreja possuísse dons espirituais (v. 1.4-7), era 
imatura e com pouca espiritualidade (3.1-4). Os propósitos de Paulo ao escrever 
eram instruir e restaurar a igreja nas suas áreas de fraquezas, corrigindo práticas 
errônea como divisões (1.10-4.21), imoralidade (5; 6.12-20), litígio nos tribunais 
pagãos (6. 1-8) e abuso da Ceia do Senhor (11.17-34); corrigir doutrinas falsas a 
respeito da ressurreição (cap. 15) e das instruções a respeito da oferta a favor 
dos santos empobrecidos de Jerusalém (16. 1-4). 

Aplicabilidade: Essa carta é oportuna para a igreja de hoje, tanto para instruir 
quanto para inspirar. A maior parte das perguntas e dos problemas que a igreja 
de Corinto tinha diante de si está ainda bem presente conosco. 

  

 



 

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 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); Fer-
nando A dos Santos; Licia Almeida, Marcelo Duarte e Patrícia Pontel; Irece de Li-
ma; Elizandra, Raissa, Nelson e Lucio Almeida (também por processo judicial); Dal-
va Formighieri (hemodiálise e recuperação de cirurgia) ; Aroldo Gonçalves – recu-
peração; Jonas G da Silva (por Saúde financeira); Margarida, Daiane, Jhenifer, Ber-
nadete, William, Elisangela, Debora, Daniele, Alcimar, Margarete, Janice, Bete, 
Eide, Doraci, Vania, Dirce, Janaina, Iraci, Gerson, Judite, Kamila, Rosane. João Ar-
thur, Letônia, Luiz Felipe e Nicole P Cunha. Antonio Cunha, Guilhermina Cunha, 
Caroline Cunha e Débora Cunha (também por trabalho) ; osé 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 Cha-
ves  (também por restauração de casamento); Túlio C M Stracciony; Josiane Sam-
paio; Lucia J; Genoveva Sampaio, Adriana Ciavoleli; Mario Marquez (primo Roni) - 
tratamento de câncer; Sidinei Garcia; Sueli (mãe Ieda).

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. 

Tema do mês de Março: 

Desenvolvendo os seus dons 

 

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 

8 a 12 anos R$6,50 

Crianças abaixo de 7 anos não pagam. 

Quantidade de almoços limitadas. 

 

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 pou-
ca coisa trouxeram de seu país. 


