
 

Vivendo no Amor de Deus 

 
Lição 3 – As evidências da verdadeira comunhão 
  
 
INTRODUÇÃO:  
     No texto da lição de hoje, João usa a palavra mundo, esta palavra 
tem três significados diferentes no Novo Testamento. O mundo físico, 
o universo - “Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe” (At 
17.24); o mundo humano, a humanidade - “Porque Deus amou o 
mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para que todo o 
que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna” (Jo 3.16); o mun-
do sistema, inimigo de Deus - “Não ameis o mundo nem as coisas que 
há no mundo...” (2.15)  
     Aqui João usa a palavra mundo com este terceiro sentido, é uma 
ordem divina que proíbe o cristão de amar ao sistema mau, organiza-
do e dominado por Satanás. 
  
EXAMINANDO AS ESCRITURAS: 1 João 2: 3-17 
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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! 

AGINDO COMO UM VERDADEIRO SERVO 
Marcos 9.33-37 

 
 É interessante como o mundo define grandeza em termos de poder, posses, prestígio e posição. 
Se as pessoas puderem exigir que outras as sirvam, haverá um sentimento de superioridade, onde dirão: 
“Consegui chegar lá.” Tudo porque, ao que parece, devido a nossa cultura egoísta, a grandeza é o que 
todos almejam, e é medida mais pelo serviço que nos é prestado do que pela disponibilidade de servir aos 
outros sem interesses.  

Qual tem sido a sua disposição ou motivação para servir? 
Você só será parecido com Cristo agindo como Ele, sendo verdadeiro servo. Jesus confirma essa verdade 
quando disse de si mesmo em Mt 20.27, 28: “...E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo; como o 
filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos”.  

OS VERDADEIROS SERVOS ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA SERVIR 
     Você está disponível para Deus a qualquer momento? Como verdadeiro servo, o Senhor pode estragar 
seus planos o chamando ao serviço sem que você fique ressentido? (Jesus foi interrompido várias vezes). O 
servo de verdade não serve apenas quando lhe é conveniente, ao contrário, enxerga as interrupções da sua 
agenda como compromissos divinos para o ministério.  

OS VERDADEIROS SERVOS PRESTAM ATENÇÃO ÀS NECESSIDADES 
     Paulo, em Gl 6.10, escreveu: “Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especial-
mente aos da família da fé”.Você tem aproveitado bem as oportunidades que lhe aparecem para servir?  

OS VERDADEIROS SERVOS FAZEM O MELHOR COM O QUE TEM À MÃO 

     Ec 11.4 nos diz: “Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não 
colherá”. Acredite: Se você ficar esperando as condições perfeitas, nunca fará nada. 

OS VERDADEIROS SERVOS FAZEM QUALQUER TAREFA COM IGUAL DEDICAÇÃO 

     Na verdade, independentemente do tamanho do serviço, a Bíblia diz Cl 3.23: “Tudo o que fizerem, façam 
de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens”. E você, tem servido à Deus tanto em tare-
fas grandes quanto nas pequenas? 

OS VERDADEIROS SERVOS SÃO FIÉIS AO SEU MINISTÉRIO 
     Infelizmente, a maioria das pessoas, por não saberem o valor do compromisso, os quebram pelas razões 
mais fúteis e sem nenhuma hesitação. E pior, com isso, outras pessoas acabam sofrendo. As pessoas po-
dem contar com você? Existem promessas que você precisa manter, votos que precisa cumprir ou compro-
missos que precisa honrar?  

OS VERDADEIROS SERVOS MANTEM A DISCRIÇÃO 
     Uma outra coisa que predomina em nossa cultura egoísta é a autopromoção. Quem é que não gosta de 
ser notado? Você tem servido a Deus com discrição? Ou você tem buscado notoriedade e reconhecimento 
humano para servir?  
 
CONCLUSÃO: Saiba que no céu haverá muitas pessoas que serviram “por trás dos bastidores”. Porém, 
suas contribuições foram extremamente importantes, pois serviram ajudando pessoas. Que você também 
seja essa pessoa, que servindo assim, receberá a sua recompensa. Os discípulos disputavam entre si quem 
seria o maior no Reino de Deus... Você tem se preocupado com isso também? Você quer ser grande para 
Deus? Então, procure ter um coração de servo.  



 

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, Rosana Santos, Juliana soares( trabalho), Michele Gerber( 
trabalho), Ladir Romanichem, Vera Terezinha, Lise Cengia, Elfrida Alves, Tulio Cesar, So-
nia e Família. João oliveira, Mª Fernanda chaves e Paulo chaves, restauração de casamen-
to. Regina—união da família e emprego para Cesar;

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 

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. 


