
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cada ano, em Janeiro, aproveitamos às quartas feiras   à noite para nos unirmos 
em  oração pelo novo ano.  

Noites de Oração 

em Janeiro Nas Quartas feiras, às 20h.  

Primeira quarta dia 09 de Janeiro 2019 

No mês de Janeiro a  ACE Aula de Crescimento Espiritual  

será realizada no auditório para todos: homens, mulheres e jovens 
 

06 
Janeiro 

2019 

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

 Tema: Descobrindo a Verdadeira comunhão 
Texto: 1 João 1: 1-4 

 

A Primeira Carta de João é marcada por contrastes: luz e trevas, vida e morte, 
santo e pecador, amor e ódio, Cristo e anticristo. Essa carta foi escrita para dar teste 
após teste aos cristãos, pelos quais eles pudessem provar se conheciam ou não a 
Deus. 

O homem está na luz ou nas trevas; na verdade ou na mentira; ama ou aborrece; 
está completamente dominado pelo amor do mundo ou pelo amor do Pai; é filho de 
Deus ou filho do diabo.1 

Quando João escreveu essa carta, da cidade de Éfeso, muitos dos cristãos já per-
tenciam à segunda ou terceira geração. Nessa época, a igreja de Éfeso já havia perdi-
do o seu primeiro amor (Ap 2.4). O perigo que atacava a igreja não era a persegui-
ção, mas a sedução. O problema não vinha de fora, mas de dentro.2 

Os gnósticos diziam que o corpo, sendo matéria, não podia ser bom. Por conse-
guinte, negavam a encarnação de Cristo. Essa posição resultou em duas diferentes 
atitudes em relação ao corpo: ascetismo ou libertinagem. Os gnósticos acreditavam 
na salvação pela iluminação. Essa iluminação podia ser mediante a comunicação de 
um conhecimento esotérico em alguma cerimônia secreta de iniciação. 

De acordo com essa heresia de Cerinto Jesus morreu, mas Cristo não morreu. 
Para ele, o Cristo celestial era muito santo para estar em contato permanente com o 
corpo físico. Dessa maneira, ele negava a doutrina da Encarnação, que Jesus é o 
Cristo, e que Jesus Cristo é tanto Deus como homem.3 

Ainda hoje há pessoas que se enganam com a falsa premissa de que Deus quer 
apenas o coração. Não só o apóstolo João, mas Paulo também lutou contra uma falsa 
doutrina semelhante. Ele nos adverte: o corpo é o templo do Espírito (1 Co 6.19; cf 1 
Co 3.16), e seremos julgados por tudo o que fizermos por meio do corpo, bem ou 
mal (2 Co 5.10). 

Em nossos dias ouvimos tantas perspectivas diferentes que temos que questionar: 
Qual é a verdade do Evangelho?  
 Teologia da Prosperidade;  
 Teologia da Libertação;  
 Pentecostalismo; 
 Universalismo – Papa Francisco, diferentemente do Bento, diz que todos estão 

salvos pela misericórdia 
 

1 Schroeder, L. Bonnet y A. Comentário del Nuevo Testamento. Tomo. 
2 Lopes Hernandes dias – 1,2 e 3 João. Como ter a garantia da salvação, Ed, Hagnos SP, 2010. Pg 18. 
3 MacDonald, William. Believer’s Bible commentary. 1995: p. 2.308. 

Série: Desenvolvendo a Verdadeira 
Comunhão 
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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 
- Abner Anderson - bebê internado com água no pulmão e hérnia 

- Angela Gomes e Agatha Maciel (saúde e mais proximidade com Deus), José João de Miranda Gomes 
(saúde); 

- Antônio Ramos – saúde; 

- Claudia (irmã da Ieda) - diabetes e outros problemas; 

- Dalva Formighieri: hemodiálise, cirurgia e recuperação, Aristina Lemos (UTI com septcemia) e Thereza 
Bley Franco (Insuficiência respiratória) - Por saúde e mais proximidade com Jesus; 

- Evelin, Anderson, Rosane, Mãe, Ismael, Janete, Alexssander, Floresvaldo, Valtercir, Pricila, Carol, Iara 
(familiares Juliana Reis) – Saúde; 

- Jorge de Freitas; Patricia Lopes - vida espiritual; 

- Margarida, Daiane, Jhenifer, Bernadete, William, Elisangela, Debora, Daniele, Alcimar, Margarete, Janice, 
Bete, Eide, Doraci, Vania, Dirce, Janaina, Iraci, Gerson, Judite, Kamila, Rosane – Saúde e mais proximidade 
com Jesus; 

- Maurício Travinski (Amigo Débora); união e entendimento da família da Débora; João Arthur, esposa Letô-
nia, filho Luiz Felipe e nora Nicole Pelanda Cunha. Antonio Cunha, esposa Guilhermina Cunha, filha Caroline 
Cunha; Débora Cunha: por saúde e trabalho; 

- Pai de Juliana Reis - processo judicial; 

- Regina - problemas de saúde e judicial e emprego para o marido; 

- Sandra Cordeiro – recuperação de cirurgia no joelho; 

- Simone e Luiz E F Machado Pereira - Gratidão pela restauração do casamento e laços familiares. 

- Sueli (mãe da Ieda) - câncer de pele e problemas no pulmão; 

- Vinicius Garcia - recuperação de cirurgia; 

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. 

 

Atenção Jovens!  

Reserve esta data no seu calen-
dário. 

18 a 21 de Abril de 2019   

Retiro de Jovens em Curitiba 

Local confirmado: Chácara de 
Retiros Cristãos Monte Sião 

Valor: R$ 200,00 

Pagamento com desconto até 
31/03/2019 —R$190,00 

 

Inscrição para acam-
pantes de fora da Gran-

de SP 
R$ 459,00 

Data: 05 a 12 de janeiro 
Idade: 7 a 11 anos 

Diretores: Nildes e Mar-
co Antônio – Guarulhos. 

 

Inscrição para acam-
pantes de fora da Gran-

de SP 
R$ 485,00 

Data: 12 a 19 de janeiro 
Idade: 12 a 15 anos 

Diretores: Mauro Okita 
– Metrô-Sul. 


