
 

 

 

 

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.  

No mês de Janeiro a  ACE Aula de Crescimento Espiritual  

será realizada no auditório para todos: homens, 

 mulheres e jovens 

13 
Janeiro 

2019 

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

 
 

 

 

Série: Desenvolvendo a Verdadeira                           
Comunhão 

As evidencias da verdadeira comunhão 

Texto: 1 João 2: 1-6 

Os gregos pensavam que podiam conhecer a Deus simplesmente por 
intermédio da razão.  

Os falsos mestres do gnosticismo desprezavam os cristãos julgando-se 
superiores a eles, uma vez que estes tinham fé, enquanto eles tinham conheci-
mento.  

O gnosticismo defendia a supremacia do conhecimento. Eles se consi-
deravam superiores aos outros homens. Eles viam a si mesmos como uma casta 
espiritual. 

O conhecimento estava separado da ética. Vemos, ainda hoje, a conti-
nuidade dessa visão equivocada. Há aqueles que têm conhecimento, mas não 
têm vida. São ortodoxos de cabeça, mas hereges de conduta. 

Posteriormente os gregos falavam no conhecimento de Deus por inter-
médio da emoção. Com o surgimento das religiões de mistério, um grande des-
taque foi dado à questão emocional e mística. 

As cerimônias e rituais eram regados de emocionalismo. Criava-se uma 
atmosfera emocional, por uma iluminação sutil, música sensual, incenso perfu-
mado e uma cativante liturgia. A proposta não era conhecer a Deus, mas sentir 
Deus. 

 “Ora, sabemos que o temos conhecido por isso: se guardamos os seus 

mandamentos.” (v.3) 

 “Aquele que diz: Eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é men-

tiroso, e nele não está a verdade.” (v.4) 

 “Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem 

sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos ne-

le...” (v.5) 

 “Aquele que diz que permanece nele, este deve também andar assim como 

ele andou.” (v.6) 
 

Aplicação: Lembre-se, não podemos permanecer e ter comunhão verdadeira 

com Jesus, amenos que o nosso comportamento seja como o de dele.  

Desafio da semana: Quero desafiar você a agir como Jesus agiu, na sua casa, 

no trabalho, na faculdade, no colégio, nos seu relacionamentos. 



 

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 Caroli-
ne 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. 

Tema: O Jovem  cristão e  

   a cultura  pós-moderna 

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. 


