
 

Vivendo no Amor de Deus 
Lição 4 – Vivendo na família de Deus 

 
  1 João 3: 1-10  

 
O apóstolo João, com muita certeza e entusiasmo, destacou o grande 
amor de Deus por nós ao nos tornar seus filhos, e, assim, participantes de 
uma tão grande salvação. Deus não somente concedeu-nos o perdão dos 
nossos pecados, mas manifestou seu amor graciosamente, enchendo-nos a 
alma de paz, convicção e consolo. Por sua imensa compaixão, substituiu 
nossa miséria, vazio e incertezas por júbilo, amor e esperança.  

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 de-
pendências do barracão da igreja até que consigam um tra-
balho 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, 
também, ajudar com alimentos, roupas, brinquedos e obje-
tos 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. 
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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! 

Servindo com eficiência 
2 Timóteo 

 
                 Quando a morte se aproxima, mudam as prioridades. Realmente pensamos naquilo que é impor-
tante. É por essa razão que levamos em conta as últimas palavras de uma pessoa. 
 A segunda epístola a Timóteo são as últimas palavras de Paulo. De uma prisão fria e solitária em 
Roma, o apóstolo, já idoso, escreve suas últimas instruções a seu discípulo. Essas instruções orientaram 
Timóteo a usar seus dons com eficiência. 
 
I – MANTENHA VIVA A CHAMA DO DOM DE DEUS (2 Tm 1.6-7) 

1) Timóteo é incentivado a reacender o seu dom espiritual. O desejo de descobrirmos, desenvolver-
mos e dispormos nossos dons espirituais deveria ser como uma chama flamejante dentro de nós. 
Nossa luta constante como cristãos é sermos diligentes com relação à nossa obra para com Deus e 
não diminuirmos nossos passos nessa corrida espiritual. Precisamos fazer um esforço consciente 
para exercer nossos dons, para o bem comum do Corpo de Cristo. 

II – SIRVA COM DEDICAÇÃO (2Tm 2.3-6) 

1) Como um soldado comprometido. Como um soldado determinado, devemos responder às ordens de 
nosso comandante, o Senhor Jesus, com obediência incondicional; 

2) Como um atleta disciplinado. O competidor de disputa atlética segue regras rígidas de treinamento 
para não ser desqualificado de sua corrida e poder vencer; do mesmo modo, devemos desenvolver 
disciplina pessoal para servimos sob quaisquer situações adversas e recebermos a vitória; 

3) Como um agricultor esperançoso. O lavrador trabalha árdua e persistentemente para ter uma co-
lheita farta. Devemos também trabalhar com afinco ao servimos ao Senhor para colhermos os fru-
tos. 

III – CONTINUE APRENDENDO (2Tm 3.14-17) 

1) Timóteo tinha uma boa herança espiritual. Desde criança já era ensinado nas sagradas escrituras, 
agora Paulo o encoraja a permanecer nas coisas que aprendeu; 

2) O estudo da Bíblia é proveitoso em, pelo menos, quatro formas diferentes: ensinar, repreender, 
corrigir e instruir. Apenas um destes termos está voltado simplesmente para a informação – ensi-
nar; os demais implicam mudança de vida. Essa mudança de vida é que nos torna servos mais efici-
entes na obra do Senhor. 

IV – ESTEJA PREPARADO (2Tm 4.2) 

1) Timóteo deveria estar preparado quando tivesse oportunidade ou também quando não fosse opor-
tuno. Ele deveria pregar a palavra, corrigir, exortar... cumprir o seu ministério. Da mesma forma 
devemos responder ao chamado de Deus a qualquer hora, sob quaisquer circunstâncias. O servo 
eficiente está sempre pronto e quando “não está servindo”, está se preparando para servir. 

CONCLUSÃO: Paulo encerra a epístola com uma série de saudações e recomendações a irmãos que muito 

o ajudaram em seu ministério. Imagine que daqui a alguns anos serão os nossos nomes que serão lembra-

dos nas próximas gerações por fazermos o Reino prosperar com nossos esforços e bom serviço para a gló-

ria de Deus. 



 

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 

Angela Cruz, Janaira e Família, Josana Santos, Juliana Soares (trabalho), Michele Gerber (trabalho), Ladir Ro-

manichem, Vera Terezinha, Lise Cengia, Tulio Cesar, Sonia e Família. 

Elfrida Alves e João oliveira restauração de casamento; Mª Fernanda chaves e Paulo chaves, restauração de 

casamento, saúde física e espiritual. 

Regina - união da família e emprego para Cesar. 

Os grupos de casa estão de volta! 

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 

Evento para mulheres 

Professoras, a participação de vocês é muito       
importante. 

No dia 07 de  Abril, almoço em prol do Retiro das mulheres. 

Risoto, linguiça assada, salada, maionese , farofa 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. 


