
Vivendo no Amor de Deus 

Lição 1 – A Comunhão que nasce no verbo da vida 
 
ABERTURA:  

Qual é a diferença entre comunhão e ajuntamento? 
Segundo a opinião da sociedade atual, o que é preciso para ser feliz? 

 
INTRODUÇÃO: Nas próximas semanas, teremos nossas lições baseadas na primeira carta de João, 
cujo título geral será: Vivendo no amor de Deus. Através delas, veremos como o apóstolo João 
ensinou os cristãos, chamados por ele de filhinhos, a viverem como verdadeiros filhos de Deus.  
 
EXAMINANDO AS ESCRITURAS: 1 João 1:1 – 5 
 
1. Em sua opinião, quem é o verbo (a palavra) da vida que João fala? (v.1) 

2. Ainda no verso 1, como sabemos que Deus estava aqui na terra, com um corpo físico e humano 
como nosso? (v.1)  

3. Olhando para o texto de hoje, quais são as evidências que João é a melhor testemunha para 
falar do que Jesus fez e falou? (v. 1-2) 

4. De acordo com o verso 3, o que a verdadeira comunhão produz em nossa vida? 

5. Segundo o verso 4, qual foi o segundo propósito para que João escrevesse?  

6. João fala que escreveu para que nossa alegria fosse completa. Como esta alegria é diferente da 
alegria do mundo? 

7. O que João quis dizer com: “Deus é luz; nele não há treva alguma”? (v.5)  

8. Quais são as diferenças entre a Luz e as Trevas?  

9. Por que a comunhão é a expressão da presença de Deus na vida das pessoas? 

 

APLICAÇÕES PARA A NOSSA VIDA:  
1. De que maneira você tem anunciado e testemunhado aos outros sobre Jesus? 

2. O que você pode fazer para ter uma comunhão mais íntima com Deus e com Cristo? 

3. De maneira prática, fale como você tem desfrutado desta alegria? 

4. O que eu posso fazer para melhorar a comunhão deste grupo de casa? 

5. Olhando para o texto de hoje, o que você aprendeu acerca da sua comunhão com Deus?  

 
PONTO: Vimos que a vida eterna foi revelada, pode ser experimentada e deve ser compartilhada. 
Desta forma, ajudamos as pessoas a terem uma comunhão verdadeira com Deus. Em Cristo te-
mos comunhão com Deus e consequentemente com os nossos irmãos. 
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Uma Grande Família em Cristo, Comprometida a Viver para Deus, 
Valorizar Um ao Outro e Vencer Curitiba e o Mundo para Cristo! 

Todos têm funções 
Efésios 4:7-16 

 
     No primeiro século, quando o Novo Testamento ainda estava sendo escrito, a jovem igreja precisava de 
dons especiais para ajudá-la a funcionar adequadamente. Quando o Novo Testamento foi completado, esses 
dons especiais já não eram necessários e logo passaram. 
     Por quanto tempo esses dons especiais foram concedidos? Considerando que eles eram concedidos pela 
imposição das mãos dos apóstolos, e que seus receptores não tinham poder para repassá-los, deduzimos 
que eles não foram necessários, nem concedidos depois que o último apóstolo morreu. A essa altura, o No-
vo Testamento já estava completo e havia se cumprido o propósito dos dons espirituais dados à igreja em 
sua fase inicial. 
I.   Todos receberam dons (7-10).  
     A graça (caris) foi dada a cada um: Nos versos anteriores (4-6), ficou claro que os cristãos são unidos, pois 
há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e 
Pai. Sete evidências da unidade que Deus faz.  
     A oitava evidência da unidade são os dons dados aos cristãos. Todos são unidos, pois todos têm os dons 
(7-8). Todos receberam dons, pois Cristo tem domínio sobre tudo para encher todas as coisas. A doação de 
dons aos cristãos é um dos modos pelos quais ele faz isto. 
Observação: Não há razão para crer que os apóstolos tiveram sucessores. Ninguém fora da época deles estava 
qualificado como uma testemunha ocular da ressurreição. O trabalho dos apóstolos foi realizado e os que 
serviram como apóstolos de Cristo no primeiro século serão para sempre reconhecidos pelo papel único que 
desempenharam (veja Mateus 19:28; Apocalipse 21:14). Assim que o Novo Testamento ficou disponível, 
cessou a necessidade desses porta-vozes inspirados, pois a mensagem que antes estava em homens inspira-
dos, estava agora escrita permanentemente num livro inspirado. 
II.   Todos  têm função (11 – 12) 
     O ministério da palavra atua para a capacitação (katartismos) de toda a igreja. A lista de dons citada é de 
dons da palavra, ou seja, não se fala de dons ligados ao exercício de boas obras, cuidado mútuo, etc.  
     Os dons da palavra capacitam à igreja dando condições de funcionar como deve. O termo grego dá a ideia 
de aperfeiçoa-mento, capacitação, de receber o equipamento necessário para realizar algo (2Tm 3.16-17).  
O resultado desejado e obtido é a edificação do corpo de Cristo. A edificação não é feita apenas pelos obrei-
ros que ensinam, mas por todos. Edificação, como o contexto posterior vai mostrar, é ato conjunto, nunca 
individual.  
III. Todos chegam ao alvo (13 – 16) 
O alvo é Espiritualidade: 
1. O alvo espiritual é alcançar o que Deus já nos deu. Ele nos fez um, sejamos um.  
2. Esta é uma unidade que tem dois lados mutuamente dependentes:  
a. É unidade de fé no Filho de Deus;  
b. É unidade de conhecimento do Filho de Deus;  
3.  A fé e o conhecimento vão juntos de modo a não haver um sem outro.  
 

Conclusão: 
Jesus olhou para Simão e disse: "Você será Rocha!" Deu-lhe um nome novo, uma nova natureza, uma nova 

função. Jesus olhou para você e já lhe deu um novo nome, uma nova função. Qual será? 



 

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; Ângela Gomes; José João de M Gomes, 
Aristina Lemos e Thereza B Franco (Insuficiência respiratória); Fernando A dos Santos; Lícia Almei-
da, 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), Aroldo 
Gonçalves – recuperação, Jonas G da Silva (por Saúde financeira); Margarida, Daiane, Jhenifer, 
Bernadete, William, Elisangela, Debora, Daniele, Alcimar, Margarete, Janice, Bete, Eide, Doraci, 
Vania, Dirce, Janaina, Iraci, Gerson, Judite, Kamila, Rosane. João Arthur, Letônia, Luiz Felipe e Nico-
le P Cunha. Antônio Cunha, Guilhermina Cunha, Caroline Cunha e Débora Cunha (também por tra-
balho), José 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 Chaves  (também por 
restauração de casamento); Túlio C M Stracciony, Josiane Sampaio, Lucia J; Genoveva Sampaio, 
Adriana Ciavoleli, Mario Marquez (primo Roni) - tratamento de câncer, Sidinei Garcia, Sueli (mãe 
Ieda) . 

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, demonstran-
do amor, amizade, dando nosso tempo, nossa hospitalidade, convidando 
para nossas casas, auxiliando em suas dificuldades e em sua adaptação em 
Curitiba. Podemos, também, ajudar com alimentos, roupas, brinquedos e 
objetos de uso pessoal, pois pouca coisa trouxeram de seu país. 

Ernesto é o pai, Ruth a mãe, Santiago com 14 anos, Marcos com 11 anos, 
Febe com 9 anos e Ruth Celeste com 4 anos. 

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. 

Os grupos de casa estão de volta! 

A partir desta semana os grupos de casa retornam suas atividades.     

Se você ainda não tem um grupo, procure um próximo da sua casa    

e participe. 

                                               CONFIRA ABAIXO OS                  
VALORES PARA                                                                            

PAGAMENTO 

Até 28/02: R$ 150,00 

Até 31/03: R$ 160,00 

Após 31/03: R$ 170,00 

Só o dia 19: R$ 110,00 

Só o dia 20: R$ 60,00 
  

DADOS BANCÁRIOS 

Razão Social: Acampamento Monte das Oliveiras 

Banco: Itaú Unibanco S.A.  

Agência: 0390      C/C: 29263-9 

Cnpj: 00.619.871/0001-98 


