
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 
Fevereiro 

2019 

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

 
 

 

 

Sinais da verdadeira comunhão com Deus 

Texto: 1 João 3: 11-18 

 

     No domingo passado, vimos João falando que somos filhos de Deus e que isso implica que 

não podemos viver na prática do pecado. João não está dizendo que nós não pecamos, mas ele 

diz que somos filhos de Deus, por isso não devemos ter prazer no pecado, pois Jesus se mani-

festou ou veio para destruir o pecado. Então é uma incoerência falarmos que somos filhos de 

Deus, se estamos vivendo na prática do pecado.  

     Vimos também que no verso 10, João classifica a humanidade em dois grupos de pessoas, os 

filhos de Deus e os filhos do Diabo. Os filhos de Deus são aqueles que praticam, vivem a justiça 

e amam seus irmãos. Mas aqueles que não estão vivendo uma vida justa e não amam o irmão 

são os filhos do Diabo.  

     Hoje eu quero chamar a sua atenção para o que João tem a nós falar, acerca dos sinais na 

vida de uma pessoa que revela que ela está na comunhão verdadeira. Ou é um cristão verda-

deiro.  

OS SINAIS QUE CONTRASTAM O ÓDIO E O AMOR 

“Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos ou-

tros.” (v.11) “Não segundo Caim, que era do Maligno e assassinou a seu irmão; e por que o as-

sassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão, justas.” (V.12) “Irmãos, não vos 

maravilheis se o mundo vos odeia.” (V.13) “Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino; ora, 

vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si.” (V.15) 

OS SINAIS QUE DEMONSTRAM O AMOR 

“Nisto conhecemos o amor: que Cristo deu a sua vida por nós; e devemos dar nossa vida pelos 

irmãos.” (V.16) “Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer ne-

cessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus?” (V.17) 

“Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade.” (V.18) 

Aplicação:  

     O sinal de que estamos na comunhão verdadeira é o amor. Vamos seguir o que João nos 
ensinou “Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. ”  

Vamos olhar para aqueles que precisam de nossa ajuda.  

 



 

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 com Deus: 
- Adão Bento Cirqueira; André Kendrick Junior; Antônio Ramos; Ângela Gomes (também por reen-
contro com a mãe biológica) e Agatha Maciel; José João de Miranda Gomes; Claudia (irmã da Ieda) 
- diabetes e outros problemas; Consuelo, Jefferson, Roslaine, Railuisa, Railui Jr, Rubson, Rúbia, 
Jacquelilson Villalba; Edna e Elton Amaro, Elza e Guilherme Ferreira Silva (também por restauração 
do casamento); Fernando Alves dos Santos; Lícia Almeida, Marcelo Duarte e Patrícia Pontel; Maria-
ne e Carlos H. M. Almeida; Cebela Rosa, Irece de Lima; Osny, Margarete e família; Elaine Silva e 
Mariana Fidelis; Jane Kapazi e José Félix, Marcia, Miguel e Izabel V Félix; Amanda e Lara Mirandula; 
Clari Martins; Juliana, Alceu, Pietro e Ana Romanhuk; Jhe e Grazi Mainardes.; Bruna Maciel; Aracy 
e filhos Sérgio Galvão, Wilson e Célio Silva, Ronan Wuytack, Valeria, Sarah, Nicholas, Rebecca e 
Samuel dos Santos e Valdemar Manoel dos Santos (vítima de um AVC); Sany Saraiva (Câncer); Tal-
lis Thomaz Martins; Tereza Moro Lopes; Fabiano e Ana Paula Steghani Silva Bley Franco (também 
por tratamento de câncer); Jurandir Santos e filhos, Roberto, Adriana, Rodrigo e Marcelo Alarcón; 
Rodrigo e Jaqueline Bley Franco, Edelaine Haddad, Lara, Valentina e Suliane Lima; Valdenis Calde-
rari (também por aposentadoria); Dalva Formighieri (hemodiálise e recuperação de cirurgia), Aris-
tina Lemos e Thereza Bley Franco (Insuficiência respiratória); Evelin, Anderson, Rosane, Maria A 
Barbosa Reis, Ismael, Janete, Alexssander, Floresvaldo, Valtercir, Priscila, Carol, Iara, Antônio Beni-
to - (também por processo judicial); Familiares Juliana Reis; Elizandra, Raissa, Nelson (também por 
viagem) e Lucio Almeida (também por processo judicial); Caroline, Ryan, Ágatha Santos e Emily G. 
M. Almeida; Lavínia Ribas Bittencourt; Roberto Alarcón, Simone e Luiz E. F. Machado Pereira 
(Também por gratidão pela restauração do casamento e laços familiares); Jonas Gomes da Silva 
(por Saúde e vida financeira); Jorge de Freitas; Patrícia Lopes -; Margarida, Daiane, Jhenifer, Berna-
dete, William, Elisangela, Debora, Daniele, Alcimar, Margarete, Janice, Bete, Eide, Doraci, Vania, 
Dirce, Janaina, Iraci, Gerson, Judite, Kamila, Rosane; Maurício Travinski (também por trabaho); 
João Arthur, esposa Letônia, filho Luiz Felipe e nora Nicole Pelanda Cunha, Antônio Cunha, esposa 
Guilhermina Cunha, filha Caroline Cunha; Débora Cunha (também por trabalho); Regina - proble-
ma judicial (Também por trabalho ao marido); Sueli (mãe da Ieda) - câncer de pele e problemas no 
pulmão; Vinicius Garcia - recuperação de cirurgia; Adenilda ( Câncer de mama); Edivaldo tio da 
Séfora ( Transplante de fígado). 

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 

 

 

 

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.  

 


