
 

Vivendo no Amor de Deus 
Lição 5 – O perfil de um filho de Deus 

 
  1 João 3: 11-24 

 
        No texto de hoje, João volta a destacar, três provas que identificam um filho de 
Deus, ou seja, um cristão: a prova doutrinária (fé em Cristo), a prova social (amor aos 
irmãos) e a prova moral (obediência aos mandamentos).  
 

        Em seus ensinamentos, Jesus Cristo enfatizou reiteradas vezes a importância do 
fundamento da obediência e a razão principal de sua prática: o amor (Mt 22.37,39; Jo 
13.34; 15.12). João focaliza o amor entre os irmãos, relembrando o ensino do Mestre, 
que disse aos seus seguidores que seriam conhecidos como "seus discípulos" pelo 
amor com que se amavam (Jo 1 3.35). Além disso, o ensinamento bíblico é claro 
quando afirma que, havendo cessado os dons espirituais, o amor ainda adentrará os 
portais da eternidade (1 Co 13.8). 
 

        Três verdades são aqui destacadas pelo apóstolo: o contraste do amor, a de-

monstração do amor e os resultados do amor. 

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, brinque-
dos 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. 
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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! 

OS BENEFÍCIOS DAS PROVAÇÕES 

TRANSFORMADOS PELAS TRIBULAÇÕES 

“Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações” (Tg 1.2). 

            As fontes que promovem as provações são muitas e variadas. As provações podem vir 
diretamente de Deus, a exemplo do que ocorreu com Abraão em Gênesis 22; de Satanás, no 
caso de Jó (Jó 1.6-12); do nosso semelhante, como no episódio em que os irmãos de José lhe 
intentaram o mal (Gn37.14-28; 50.20); e das mais diversas circunstâncias. 

“Provação” é uma palavra usada no processo de purificação de metais preciosos. Por exemplo, 
leiamos Pv 17:3 “O crisol é para a prata, e o forno, para o ouro; mas o SENHOR prova os cora-
ções.” 
          Provações são situações difíceis pelas quais passamos constantemente, que de alguma 
maneira vêm desafiar a nossa capacidade de resistência, a profundidade e a força de nossa fé, 
de nossa confiança em Deus. 
           São situações de oposição; obstáculos, “empecilhos” à nossa caminhada espiritual. Situa-
ções nas quais podemos ser mal-entendidos, acusados falsamente, podemos nos tornar objeto 
de mexericos, reprovados, rejeitados, condenados, criticados, contrariados, enganados. 

 As provações são compatíveis com a fé cristã. (v. 2) “Meus irmãos, considerem motivo de 
grande alegria o fato de passarem por diversas provações” 

Por que os cristãos sofrem, passam privações, sofrem prejuízos, ficam doentes em cima de uma 
cama e são injustiçados?  

 As provações são variadas – (v. 2) “Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o 
fato de passarem por diversas provações” 

 As provações são pedagógicas (v. 3-4), pois vocês sabem que a prova da sua fé produz 
perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam madu-
ros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. 
 

Aplicação: 

Uma vez que as provações estão no plano que Deus arquitetou para o nosso benefício e cresci-

mento espiritual, só nos resta encontrar o caminho da alegria, da sabedoria e da confiança de 

que Ele está usando todas as circunstâncias para transformar nossas vidas.  



 

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 

- Andressa Ferreira e família, Ângela Gomes, Agatha Maciel, José João de Miranda Gomes, Beatriz Zanella 

Gomes, Valéria, Sarah, Nicholas, Rebecca, Samuel dos Santos, Ronan Wuytack, Valdemar Manoel dos Santos 

(recuperação de AVC), Irecê Lima, Roberto Alarcon tratamento de câncer, Lícia Almeida, Marcelo Duarte, 

Patrícia Pontel, Elizandra, Raíssa e Nelson Pazeto de Almeida, Aristina Lemos, Lúcio Almeida, Rubens Mar-

ques Neto, Randal Marques, João Arthur, Antônio Duarte, Letícia, Guilhermina, e sobrinhos Luiz Felipe e es-

posa Nicole, Sonia e Família; 

- Bernadete – emprego; 

- Regina - união da família e emprego para Cesar; 

- Maristela dos Anjos de Oliveira Lima trabalho e resolução no casamento;  

 

 

 

 

 

 Os irmãos que forem 
participar podem  
ajudar aos noivos 

contribuindo com um 
prato de doces ou 

salgados. 

 

 

                                              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.  

Evento para mulheres 

Professoras, a participação de vocês é muito       
importante. 


