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1 JOÃO
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1 João 1.1-4 - INTRODUÇÃO
Jesus disse: -- Eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente. João 10.10
I. Quem escreveu esta carta?
A. Tudo indica que foi João o autor do Evangelho de João.
O conteúdo, o estilo e vocabulário das duas obras são muito semelhantes.
B. Autores antigos como Policarpo e Irineu disseram que João é o autor.
C. O autor afirma ser testemunha ocular de Cristo. 1.1-3 e 4.14
II. Quem recebeu esta carta?
A. A carta não identifica os leitores.
B. É possível que João tenha escrito de Éfeso para todas as igrejas na Ásia.
C. Mas 1 João 2.18-27 indica que a carta tem um endereço certo.
D. O autor chama os leitores de “filhinhos”. 2.1,12,14,18,28 e 3.7,18 e 4.4 e 5.21
III. Quando esta carta foi escrita?
A maioria dos estudiosos acredita que a carta foi escrita cerca do ano 95 d.C. mas
alguns acham que ela foi escrita antes da destruição de Jerusalém em 70 d.C.
IV. Por que esta carta foi escrita?
A. A carta dá muitos motivos. 1.3, 4; 2.1,12,13,14,21; 5.13
B. Sabemos que falsos mestres estavam criando problemas. 2.19,26; 3.7; 4.1
C. O erro destes enganadores era teológico (2.26) e ético (3.7).
D. Na carta João mostra várias vezes as diferenças entre o genuíno e o falso cristão.
E. A heresia de “docetismo” dizia que Jesus não foi um homem de fato, que só parecia ser um homem.
João mostra que Jesus veio de fato na carne.
F. A heresia dos “gnósticos” pregava a supremacia do conhecimento e a impureza da matéria.
1. Alguns ensinavam que era necessário se privar de qualquer prazer neste mundo.
2. Outros diziam que já que a matéria é má, podemos fazer o que quiser.
Para estes falsos mestres viver uma vida reta não era necessário. 3.3,6,9
G. João escreve para afirmar que Jesus é o Cristo vindo em carne, que todos nós precisamos obedecer
aos mandamentos de Deus e que o amor fraterno é essencial.
V. Qual é a mensagem desta carta?
A. A certeza que nossa fé em Cristo é verdadeira. 5.20
B. A certeza de que somos nascidos de Deus e temos a vida eterna. 2.5; 5.13,19

O ESBOÇO:
I. O PREFÁCIO: A REALIDADE DA INCARNAÇÃO (1.1-4)
A. A PREEXISTENCIA ETERNA. Veja também João 1.1,2
B. A MANIFESTAÇÃO HISTÓRICA.
O eterno penetrou o nosso mundo e os homens O ouviram, viram e tocaram.
C. A PROCLAMAÇÃO DESTE EVANGELHO.
Os apóstolos como testemunhas oculares anunciavam a mensagem de Cristo. Atos 10.39-43
D. A COMUNHÃO NA IGREJA.
O evangelho nos traz a comunhão com Deus em Cristo e comunhão com nossos irmãos.
E. A ALEGRIA VERDADEIRA
Nossa comunhão com Deus e a Sua igreja nos traz a verdadeira alegria!
Aplicando a Palavra Hoje:
1. Como é que nós podemos ter certeza de que Jesus realmente veio ao mundo?
2. O que você pode fazer para ter uma comunhão mais intima com Deus e com Cristo?
3. O que você precisa fazer para aprofundar a sua comunhão com os irmãos desta congregação?
4. O que você vai fazer esta semana para melhorar a sua comunhão com os irmãos?
5. Explica como Cristo lhe dá a verdadeira alegria. Como esta alegria é diferente da alegria do mundo?
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1 João 1.5-2.2 - COMUNHÃO COM DEUS
I. A MENSAGEM QUE TRANSMITIMOS: DEUS É LUZ! 1.5
A. “Deus é luz; nele não há treva alguma”. Veja 1 João 4.8; João 4.24 e Hebreus 12.29
B. Luz é a verdade e trevas é o erro. Salmo 119.105
C. Luz é pureza e trevas é o mal. João 3.19-21 e Romanos 13.11-14
II. A MENSGEM APOSTÓLICA E SUAS IMPLICAÇÕES MORAIS. 1.6-10
Três ensinamentos falsos são expostos e corrigidos. “Se afirmamos . . .” 1 João 2.6,8,10
Em Cristo, o nosso ensino e a nossa conduta tem que ser coerentes.
A. A NEGAÇÃO DE QUE O PECADO ROMPE A NOSSA COMUNHÃO COM DEUS. 1.6,7
1. Quem diz que pode andar com Cristo e viver no pecado está totalmente enganado.
2. Religião sem moralidade é ilusão. 2 Coríntios 6.14
3. Andar na luz é confessar seus pecados. Andar nas trevas é negar seus pecados.
4. Andar nas trevas é ir contra Deus. Efésios 4.17-24
5. Andar na luz tem dois resultados:
a. Mantemos comunhão uns com os outros.
b. O sangue de Jesus continua nos purificando de nossos pecados.
B. A NEGAÇÃO DE QUE EXISTE PECADO EM NOSSAS VIDAS. 1.8,9
1. Os falsos mestres negaram a existência do pecado.
2. Quem faz isto está enganando a si mesmo.
3. Hoje muitos negam a culpa do pecado dizendo que o pecado é resultado de fatores
fisiológicas, psicológicas ou sociais.
4. O discípulo de Cristo admite e confessa os seus pecados. Provérbios 28.13
5. Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça.
Deus quita a dívida de nossos pecados e remove a mancha de nossos pecados.
C. A NEGAÇÃO DE QUE NÓS COMETEMOS PECADOS. 1.10
1. Falar assim é dizer que Deus é um mentiroso. Isaías 53.6 e Romanos 3.23
2. Não devemos pecar mas todos nós acabamos tropeçando e pecando.
III. NOSSO ADVOGADO POSSIBILITA NOSSA COMUNHÃO COM DEUS! 2.1,2
A. João escreve para impedir o pecado e não para desculpar o pecado.
B. Não devemos pecar mas quando caímos Jesus quer nos restaurar.
C. “Filhinhos meus” – João é mais idoso e trata os irmãos com muito carinho e ternura.
D. Jesus é o advogado perfeito porque Ele nos entende. Hebreus 2.17,18 e 4.14-16
E. Jesus é nossa “propiciação”. Propiciar = Tornar propício, favorável; aplacar
Isso significa que Jesus tomou o castigo do pecado. Jesus tomou o nosso castigo. Jesus
sofreu em nosso lugar. O homem inocente morreu por nós, pecadores.
F. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8.1
G. O sacrifício de Jesus pelos nossos pecados é uma prova do amor de Deus. 1 João 4.10
H. Em Cristo, Deus oferece a salvação a todos que O aceitam. João 3.16 e 5.24
Aplicando a Palavra em Nossas Vidas:
1. Que significa “andar na luz”? O que você precisa fazer para andar na luz dia a dia?
2. O que você precisa fazer quando você peca?
3. Como é que a morte de Jesus pelos nossos pecados ajuda você a viver na luz?
4. É possível andar com Deus e abandonar a igreja? O que você vai fazer para fortalecer a sua
comunhão com os irmãos nesta congregação?
5. Qual é a importância da confissão e do arrependimento na sua vida diária?
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1 João 2.3-17
COMO PROVAR QUE TEMOS COMUNHÃO COM CRISTO?
I. QUANDO OBEDECEMOS AOS SEUS MANDAMENTOS. 1 JOÃO 2.3-6
A. Aquele que ama Jesus vai guardar os Seus mandamentos. João 14.21-23;
15.10
B. Aquele que diz: “Eu o conheço”, mas não obedece aos seus mandamentos, é
mentiroso, e a verdade não está nele.
C. O amor de Deus está naquele que realmente obedece à Sua palavra.
D. A prova do amor é a lealdade. A fé é aperfeiçoada pelas obras. Tiago 2.22
E. Estar em Cristo significa ter um relacionamento pessoal com Ele, amando-O e
permanecendo nEle. João 15.1-8
F. Aquele que permanece em Cristo precisa andar em Seus passos. 1 Pedro 2.21
II. QUANDO AMAMOS UNS AOS OUTROS. 1 JOÃO 2.7-11
A. Andar como Cristo andou significa andar no amor.
B. Este mandamento é novo e antigo ao mesmo tempo.
1. Antigo, porque Deus sempre exigiu o amor. Deuteronômio 6.5; Levítico 19.18
2. Novo, porque Jesus demonstrou o verdadeiro amor, e agora cabe a nós,
discípulos de Jesus, amar como Ele amou. João 13.34
C. O verdadeiro Cristão conhece a Deus, anda na luz, obedece a Deus e ama o seu
irmão.
D. O ódio destorce a nossa perspectiva. Julgamos os outros falsamente.
E. O amor vê bem e pensa com clareza. O amor nos deixa equilibrados.
F. O amor “ágape” visa o bem dos outros. 1 João 3.16,17
TRÊS ESTAGIOS NA VIDA CRISTÃ. 1 JOÃO 2.12-14
A. Filhinhos – Aqueles que estão começando a caminhada com Cristo. Eles devem ficar
firmes pois seus pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus. 1 João 1.9
B. Pais – Os mais maduros na fé. Estes irmãos conhecem Jesus, Aquele que é desde o
princípio. 1 João 1.1
C. Jovens – Não são novos mais ainda não estão maduros. A fé deles foi provada e
eles confiaram na palavra do Senhor. 1 João 4.4 e 1 Pedro 2.2
Todos nós precisamos progredir e crescer em Cristo. João escreve a todos estes irmãos
para que possam permanecer firmes e ganhar a vitória sobre o Maligno.
ADVERTÊNCIA PARA MANTER A COMUNHÃO COM CRISTO 1 JOÃO 2.15–17
I. NÃO SE DEVE AMAR O MUNDO. 2.15-17
Qual é este mundo que não devemos amar? As pessoas que não seguem a Deus e que
vivem sob o poder do mal.
A. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Tiago 4.4 Mateus 6.24
B. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece
para sempre.
1. A cobiça da carne é o desejo de nossa natureza pecadora.
2. A cobiça dos olhos indica as tentações que nos assaltam através dos olhos.
3. A ostentação dos bens é o orgulho devido à posição; o egoísmo.
C. Tudo que o mundo oferece é transitório, mas as bênçãos de Deus são eternas.
2 Coríntios 4.18
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Aplicando a Palavra Hoje:
1. O que mudaria na sua vida se antes de agir ou falar você sempre perguntasse:
“O que Jesus faria nesta situação?” 1 João 2.6
2. Como é que o amor ao mundo não permite que nós amemos a Deus? 1 João 2.15
3. Qual das três tentações em 1 João 2.16 é mais difícil para você superar em sua vida?
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1 João 2.18-27
COMO DISTINGUIR ENTRE O VERDADEIRO E O FALSO: A PROVA DOUTRINÁRIA.
I. OS HEREGES E OS CRISTÃOS GENUÍNOS. 2.18-21
A. Os irmãos do primeiro século sabiam que estavam vivendo “nos últimos dias”.
1. Jesus veio no “fim dos tempos”. 1 Pedro 1.20 e Hebreus 1.1,2
Nós vivemos hoje na última época, ou seja, a era cristã.
2. Ainda aguardamos o dia final. 1 Pedro 1.5 e João 5.28,29 e 6.39,40 e 12.48
3. Somente o Pai sabe quando este dia vai chegar. Mateus 24.36
B. Uma evidência destes últimos dias é o surgimento dos anticristos.
1. A palavra “anticristo” só aparece nas cartas de João. 2.18,22; 4.3; 2 João 7
2. Estes estão “contra” Cristo ou os adversários de Cristo.
3. Estes rejeitaram o ensino que Cristo deu aos apóstolos.
4. Devem ser os falsos profetas de 4.1. Veja a alerta de Jesus em Marcos 13.21,22.
C. A saída destes irmãos tornou sua heresia manifesto. Foram desmascarados.
Só aqueles que permanecem até o fim serão salvos. Marcos 13.13 e Hebreus 3.14
Jesus disse que há “joio no meio do trigo”. Mateus 13.24-30
D. É pela iluminação do Espírito Santo que os irmãos tem conhecimento.
E. João escreve para confirmar a verdade que eles já sabem. Romanos 15.14,15
II. A NATUREZA E O RESULTADO DESSE ENSINO FALSO. 2.22,23
A. Os irmãos que saíram da igreja negaram que Jesus é o Cristo.
B. Em 1 João 4.2,3 estes falsos profetas negaram que Jesus veio na carne.
C. Todo aquele que nega o Filho também fica privado do Pai.
D. Só o Filho pode revelar o Pai e possibilitar comunhão com o Pai. João 1.18 e 14.6
III. COMO OS IRMÃOS PODEM SE PROTEGER CONTRA A HERESIA? 2.24-27
A. O discípulo de Cristo tem que permanecer na PALAVRA.
1. É necessário seguir o ensino apostólico que nunca mudará.
2. Não podemos correr atrás das ultimas novidades. Atos 17.21
3. Ensinamentos falsos surgirão nos últimos dias. 1 Timóteo 4.1-5; 2 Timóteo 4.1-5
4. Seguindo este ensinamento verdadeiro temos a certeza da vida eterna.
5. O irmão que não conhece a palavra de Deus é uma presa fácil para os falsos
mestres e para as ciladas do inimigo.
B. João quer alertar os irmãos quanto aqueles que os querem enganar.
Devemos ficar atentos pois o diabo é o pai da mentira. João 8.44
C. O discípulo também receberam a unção do Espírito Santo em suas vidas.
1. O Espírito Santo habita em cada discípulo de Cristo. Atos 2.38 e Romanos 8.9
2. O Espírito de Deus em nós, vai nos ajudar a distinguir entre o verdadeiro e o falso.
3. Este Espírito é o Espírito da verdade. João 15.26 e 16.13
D. Cabe a cada discípulo permanecer em Cristo e em Sua palavra.
E é nosso dever pregar esta palavra de Cristo. Atos 4.42 e 2 Timóteo 2.2
Aplicando a Palavra Hoje:
1. Quais são alguns ensinamentos falsos que nós temos que enfrentar hoje?
2. Como você pode se proteger contra os falsos mestres?
3. O que você vai fazer esta semana para estudar mais e conhecer melhor a Palavra?
4. O que você precisa fazer para se preparar para o último dia e seu encontro com Cristo?
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1 João 2.28-3.10
QUEM SÃO OS FILHOS DE DEUS? Aqueles que obedecem a Deus.
I. A VOLTA DE CRISTO. 2.28-3.3
Jesus não está presente em corpo hoje mas Ele há de voltar!
A. É nosso dever como discípulos de Cristo, permanecer em Cristo.
1. Assim podemos esperar a volta de Cristo com confiança.
2. Não precisamos ficar com vergonha se permanecermos em Cristo.
3. Como é que nós podemos permanecer em Cristo?
a. Conhecer os Seus mandamentos (Sua Palavra). João 8.31
b. Obedecer aos Seus mandamentos. João 14.21,23 e 15.10; Mateus 7.21,24
B. Deus é justo e todos aquele que pratica a justiça é nascido de Deus.
(Os gnosticos diziam que o conhecimento levava a salvação. João ensina os irmãos
que a justiça é a marca do discípulo verdadeiro.)
C. Ser um filho de Deus é uma bênção maravilhosa e inacreditável! 1 João 3.1
1. Só podemos ser filhos de Deus por causa do AMOR de Deus. Romanos 5.8
2. Fomos regenerados por meio do sangue de Cristo. Tito 3.4-7
D. Quando Jesus voltar O veremos como Ele é e seremos semelhantes a Ele!
1. O mundo ainda não nos conhece e nós ainda não sabemos como seremos.
2. É nosso dever olhar para Cristo para sermos parecidos com Ele. 2 Coríntios 3.18
3. No céu nós estaremos com Cristo e seremos como Cristo! 1 Tessalonicenses 4.17;
Filipenses 3.20,21
4. João fala da volta de Cristo porque este fato nos leva a uma vida pura e reta.
5. O sangue de Jesus lava nossos pecados (1 João 1.7) mas nós também temos que
buscar esta purificação. 2 Coríntios 7.1; Tiago 4.8; 1 Pedro 1.22
II. A PRIMEIRA VINDA DE CRISTO. 3.4-10
A. O pecado é quando rejeitamos a lei de Deus para fazer nossa própria vontade.
O pecado é uma rebelião contra a vontade de Deus.
B. Jesus veio ao mundo justamente para tirar os pecados e destruir as obras do diabo.
1. Permanecer no pecado é ser totalmente oposto ao propósito da vinda de Cristo.
2. Os hereges daquela época parecem ter negado a gravidade do pecado.
3. Hoje muitos se desculpam dizendo que o pecado é apenas uma fraqueza ou o
“jeito de ser” da pessoa.
C. Jesus nunca pecou e Jesus veio para remover o pecado de nossas vidas.
D. O discípulo que permanece em Cristo também não pode viver pecando.
Pecar é negar a Cristo. Cristo odeia o pecado.
1. Todo cristão vai cair no pecado. 1 João 1.8
2. Mas o cristão não pode persistir no pecado. Ele vive lutando contra o pecado,
não abraçando o pecado. Seu desejo é viver em obediência a Deus.
E. O pecado é do diabo. João 8.44
F. Para viver uma vida pura nós temos que reconhecer a malignidade do pecado e ver
a incompatibilidade do pecado com Jesus Cristo nosso Salvador. 2 Coríntios 5.17
G. Os filhos do diabo e os filhos de Deus serão reconhecidos por sua conduta. Mt 7.20
Aplicando a palavra hoje:
1. Como é que o sacrifício de Jesus na cruz é um incentivo para você abandonar o
pecado?
2. Como é que a certeza da volta de Cristo leva você a viver uma vida pura e reta?
3. O que é que você pode fazer esta semana para “permanecer” em Cristo?
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1 João 3.11-24 - O DEVER DE AMAR UNS AOS OUTROS
Os filhos de Deus praticam a justiça e amam seus irmãos! 1 João 3.10
O AMOR FRATERNAL
I. Este Mandamento vem desde o Princípio. João 13.34,35
II. O Ódio de Caim e do Mundo. 3.12,13
A. A inveja de Caim o levou a assassinar Abel.
Os sacerdotes mataram Jesus por inveja. Mateus 27.18
B. Nós não devemos nos admirar se o mundo nos odeia. João 15.18-20
Cristo sofreu e nós também vamos sofrer. 1 Pedro 4.12-14
III. O Amor Prova que Temos uma Vida Nova em Cristo. 3.14,15
A. Aquele que ama o seu irmão mostra que se converteu de fato.
B. O discípulo de Cristo tem prazer em reunir-se com os irmãos. Hebreus 10.25
C. A falta de amor mostra que nunca houve conversão de fato.
D. Aquele que odeia seu irmão não tem a vida eterna.
IV. A Essência do Amor É o Sacrifício de Si Mesmo. 3.16-18
A. Cristo deu a Sua vida por nós, como o supremo exemplo do amor. 3.16
B. AMAR = DAR 1 Coríntios 13.4-8; Tessalonicenses 4.9
C. Nós também temos que dar de nós mesmos para ajudar os nossos irmãos.
Dar a sua vida nas “pequenas coisas” é essencial. O amor não é mesquinho.
D. O amor não é nem sentimento, nem conversa, mas principalmente atos.
V. Os Benefícios do Amor Fraternal. 3.19-24
A. O fruto do amor é a confiança e a certeza da nossa salvação. 3.19-21
1. É amando os outros de verdade que nós sabemos que somos da verdade.
2. O amor é a prova de que Cristo realmente habita em nós.
3. Quando vivemos no amor podemos nos aproximar a Deus com confiança.
B. Quando praticamos o amor sabemos que Deus ouve as nossas orações. 3.22-23
1. A obediência é a condição indispensável, não a causa meritória, da oração
respondida por Deus. Mateus 7.7,8
2. É claro que nossa oração precisa ser feita segundo a vontade dEle e em nome de
Cristo Jesus. 1 João 5.14,15 e João 16.23,24
3. Para ter esta certeza nós temos que crer em Jesus e amar uns aos outros.
A fé e o amor têm que andar juntos. Gálatas 5.6
C. A obediência garante que permanecemos em Cristo. 3.24 veja João 15.10
1. Quando guardamos a Sua palavra sabemos que Ele habita em nós. João 14.23
2. O Espírito Santo é a garantia de que nós somos filhos de Deus. Efésios 1.13,14
Aplicando a Palavra Hoje:
1. Quando é que você encontra dificuldades para amar o seu irmão?
2. Como é que o amor de Cristo serve como um exemplo para você?
3. O que você precisa mudar na sua vida para amar não de palavra, nem de língua,
mas de fato e de verdade?
4. O que você vai fazer esta semana para mostrar o seu amor por um irmão?
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1 João 4.1-6 - OS FALSOS PROFETAS
EXAMINEM OS ESPÍRITOS
I. NÃO CREIAM EM QUALQUER ESPÍRITO.
A. Não devemos acreditar em qualquer um que diz ter uma mensagem de Deus.
B. Ficaríamos confusos e facilmente seríamos enganados.
II. DEVEMOS EXAMINAR OS ESPÍRITOS PARA VER SE ELES PROCEDEM DE DEUS.
A. A fé verdadeira examina o seu objeto antes de depositar confiança nele.
B. Examinar (provar) para ver a sua origem. Nem tudo que é sobrenatural é divino.
C. Devemos seguir o exemplo do povo de Beréia e Éfeso. Atos 17.11 e Apocalipse 2.2
D. O Espírito de Deus é o Espírito da Verdade.
E. Temos que julgar os espíritos. 1 Tessalonicenses 5.19-22
III. PORQUE MUITOS FALSOS PROFETAS TÊM SAÍDO PELO MUNDO.
A. Jesus, Pedro e Paulo também preveniram os irmãos sobre este fato. Mateus 7.15;
2 Pedro 2.1-3; Atos 20.28-30; 2 Coríntios 11.13-15
B. Hoje nós também precisamos examinar o ensino que nós ouvimos.
C. A incredulidade pode ser sinal de maturidade espiritual, tanto como a fé.
IV. COMO EXAMINAR OS ESPÍRITOS?
A. Eles confessam que Jesus Cristo veio em carne?
1. O Espírito de Deus sempre honra o Filho de Deus.
2. Os gnósticos negavam que Jesus veio em carne. 2 João 7
3. Aqueles que negam o Filho não tem o Pai nem o Espírito.
B. Eles ouvem os apóstolos de Cristo?
1. Todo aquele que conhece a Deus ouve os apóstolos. 1 João 4.6
2. Quem recebe os enviados de Jesus está recebendo Jesus. João 13.20
3. A igreja primitiva permanecia no ensino dos apóstolos. Atos 2.42
4. Pedro reconheceu que o ensino de Paulo era inspirado. 2 Pedro 3.15,16
5. É nossa responsabilidade conhecer o ensino apostólico.
C. A profecia foi verdadeira? Deuteronômio 18.19-22
V. O CARÁTER DOS OUVINTES. 1 João 4.4-6
A. O espírito do mal é grande mas o Espírito Santo é maior!
Nossa vitória é certa porque Deus está conosco.
B. Nossa vitória é uma vitória intelectual. Não seguimos o erro.
C. O Espírito Santo nos ilumina com Sua sabedoria para seguir a verdade.
D. O mundo ouve e segue os falsos profetas porque eles são do mundo.
Isto explica a popularidade destes ensinamentos falsos e o “sucesso” dos falsos
profetas. 2 Timóteo 4.1-5
E. Já o povo de Deus ouve a palavra de Deus. João 10.4,5,8,27
Aplicando a Palavra Hoje:
1.
2.
3.
4.

Qual deve ser a nossa atitude hoje quando ouvimos pessoas ensinando sobre Deus?
O que você precisa examinar para ver se vem de Deus? Explique.
O que você precisa fazer para aprofundar o seu conhecimento da palavra de Deus?
Como é que o fato de que Cristo é maior do que o nosso inimigo encoraja você?
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1 João 4.7-21 - O AMOR DE DEUS E O AMOR FRATERNAL
I. O AMOR UNS PELOS OUTORS PROVA QUE CONHECEMOS A DEUS. (7-8)
A. Deus é amor.
1. O amor de Deus é incondicional e espontâneo.
2. Deus é o autor do amor e Ele vive o que Ele prega.
(Além de ser amor, Deus também é “espírito” (João 4.24), “luz” (1 João 1.5), e
“fogo consumidor” ( Hebreus 12.29). Deus odeia o pecado mas salva os pecadores.)
B. Aquele que é nascido de Deus também ama.
Quem não ama não conhece este Deus de amor.
II. O AMOR DE DEUS NOS MOSTRA O QUE É O AMOR. (9-11)
A. Deus provou o Seu amor quando Ele ofereceu Seu Único Filho por nós.
1. Deus deu o Seu Filho não porque nós somos merecedores mas por causa de Seu
amor. 1 João 4.10 e Romanos 5.8
2. A dádiva de Seu Filho foi a maior manifestação do grande amor de Deus.
3. A melhor definição do amor é sacrifício próprio, visando o bem de outrem à custa
do seu próprio bem. E foi justamente isto que Deus fez por nós.
4. propiciação = a remoção da ira mediante a oferta de um presente
B. Nós devemos amar uns aos outros assim como Deus nos ama!
1. O sacrifício de Jesus por nós é uma prova de quanto Deus nos ama e lança sobre
nós a obrigação de amar o nosso próximo.
2. Ninguém que conhece o imensurável e imerecido amor de Deus demonstrado
quando Jesus morreu na cruz por nós pode permanecer numa vida de egoísmo.
III. NOSSO AMOR É O SINAL DE QUE PERMANECEMOS EM DEUS. (12-16)
A. O amor demonstra a presença de Deus.
1. Deus é invisível.
2. Deus se revelou no passado em Jesus, e Deus se revela hoje através de nós
quando nós amamos uns aos outros. João 13.34,35
3. O nosso amor uns pelos outros é evidência da presença de Deus em nos.
4. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita para amar assim.
B. Aquele que permanece em Deus também confessa publicamente que Jesus é o
Filho de Deus.
1. Os apóstolos testemunharam de Cristo. Atos 2.32; 3.15; 5.32
2. Nós devemos confessar Cristo, amar uns aos outros e guardar os mandamentos.
IV. ESTE AMOR NOS DÁ CONFIANÇA. (17-19)
A. Quando amamos podemos aguardar a volta de Cristo com confiança.
B. Devemos reverenciar a Deus, mas não há lugar para medo no amor.
C. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro.
V. QUEM AMA A DEUS, TEM QUE AMAR TAMBÉM O SEU IRMÃO. (20-21)
A. Aquele que afirma amar a Deus mas odeia seu irmão é mentiroso.
O amor e o ódio, como água e óleo, não combinam.
B. O amor é o principal mandamento. Mateus 22.36-40 e Romanos 13.8-10
Aplicando a Palavra Hoje:
1. O que a morte de Jesus na cruz pelos seus pecados significa para você?
2. Quando é que você sente dificuldade em amar o seu irmão? Quem você precisa amar?
3. Leia João 15.12. O que você vai fazer esta semana para praticar este amor?
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1 João 5.1-12
I. TRÊS PROVAS DE QUE SOMOS FILHOS DE DEUS. 5.1-5
A. Fé no Filho de Deus.
1. Aquele que foi gerado por Deus naturalmente ama Aquele que o gerou.
2. Acreditamos que Jesus é o Filho de Deus que Ele veio na carne. 1 João 4.2
3. Quem nega Jesus não pode ter comunhão com o Pai. 1 João 2.22,23
4. Sem fé em Jesus todos nós estamos mortos no pecado. João 8.24
5. Fé em Jesus é a nossa certeza da vitória sobre este mundo. 1 João 5.4,5
B. Amando a Deus e os Nossos Irmãos.
1. O amor é a marca do discípulo de Cristo. João 13.34.35 e João15.12-14
2. O amor prova que somos nascidos de Deus. 1 João 4.7,8
3. Aquele que ama a Deus também ama todos os filhos de Deus.
C. Os Filhos de Deus Obedecem a Deus!
1. O amor a Deus tem como conseqüência a obediência. João 14.15
2. Nisto consiste o amor a Deus: em obedecer aos seus mandamentos. 1 João 5.3
3. E João que já seguia a Cristo há cerca de 50 anos afirmou que “seus
mandamentos não são pesados.”
4. Nós devemos amar os mandamentos do Senhor. Salmo 19.7-11
Aquele que tem fé em Jesus, que ama e obedece, vence o mundo!
1. O novo nascimento significa um desligamento do mundo para estar ligado a Deus.
2. Nada neste mundo pode prevalecer contra a nossa confiança em Cristo Jesus.
3. A vitória não pertence a Roma mas ao humilde crente em Cristo!
II. AS TRÊS TESTEMUNHAS DE JESUS. 5.6-12
(As palavras “no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo; e estes três são um. E três são os que
testificam na terra” encontradas em 1 João 5.7,8, não ocorrem em nenhum manuscrito
grego antes do século quinze. Certamente estas palavras não foram escritas por João.)
A. O Testemunho da Água e do Sangue.
1. Acreditamos que a água seja uma referência ao batismo de Jesus e o sangue se
refere à morte de Jesus na cruz.
2. João quer deixar muito claro que Jesus veio de fato na carne. 1 João 4.1-3
3. O homem Jesus é o Cristo de Deus e viveu na terra e morreu pelos nossos
pecados.
B. O Testemunho do Espírito.
1. O Espírito Santo sempre esteve com Jesus. Mateus 3.16 e 4.1 e Lucas 4.18
2. O Espírito da Verdade dá testemunho de Cristo.
3. O Espírito convence do pecado e abre os corações. João 16.8 e Atos 16.14
C. Os Três que dão Testemunho são Unânimes.
1. Três testemunhas que concordam confirmam o fato. Deuteronômio 19.15
2. As três testemunhas concordam porque Deus está por trás delas. Deus deu
testemunho de Jesus no passado e hoje Deus dá testemunho em nossos corações.
3. A incredulidade não é um infortúnio que mereça pena, mas um pecado deplorável.
O pecado contradiz a palavra de nosso Deus verdadeiro e O faz mentiroso.
4. A vida eterna é um presente que Deus dá aos que crêem em Seu Filho.
5. Esta vida já é nossa por meio de nosso Salvador, Jesus Cristo. João 14.6 e 20.31
Aplicando a Palavra Hoje:
1. Os mandamentos de Jesus são pesados para você? 1 João 5.3 Explique.
2. Qual é o segredo para vencer o mundo? 1 João 5.4,5 Explique.
3. Que você precisa fazer para demonstrar o quanto você ama o nosso Pai?
4. Como é que o presente da vida eterna transformou a sua vida?
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1 João 5.13-21 - A NOSSA CONFIANÇA EM CRISTO
I. A CERTEZA DA VIDA ETERNA
A. João escreveu para que os irmãos pudessem ter a certeza da vida eterna. 5.13
Veja 2.3,4; 2.5; 3.14; 4.13; 4.15; 5.1 e João 20.30,31
B. João quer que os irmãos tenham confiança para perseverar em Cristo.
C. Há quatro estágios neste processo: ouvir à crer à viver à saber
II. CONFIANÇA EM ORAÇÃO
A. Em Cristo nós temos liberdade para levar todos os nossos pedidos a Deus.
B. A condição é que devemos pedir segundo a vontade de Deus.
1. Jesus, nosso Mestre, orou assim. Mateus 26.39,42
2. Paulo aprendeu que Deus sabe mais do que nós. 2 Coríntios 12.7-9
3. A oração não é nosso meio para dobrar a vontade de Deus à nossa vontade,
mas, sim, o meio de subordinar a nossa vontade à vontade de Deus. Salmo 37.4
4. Deus atende as nossas petições imediatamente, mas, as vezes, nós só
percebemos no futuro.
C. Devemos orar a Deus a favor das necessidades de nossos irmãos.
1. Mas nem todo pecador pode receber vida em resposta à oração.
2. O que é o “pecado para a morte”?
a. Talvez seja a renuncia da fé. Hebreus 6.4-6
b. Ou uma deliberada e consciente rejeição da verdade. Mateus 12.22-32
c. Ou quando o irmão se desvia mas não se arrepende. Tiago 1.14,15
(Deus sempre recebe os arrependidos. Lucas 15.7,10)
3. Oremos pelos irmãos, pois Deus recebe pecadores arrependidos! 1 Timóteo 1.15
III. OUTRAS CERTEZAS
A. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando.
1. O novo nascimento resulta em novo comportamento.
2. Jesus, o Filho de Deus, nos protege das setas do Maligno. 1 João 3.8
3. Como filhos de Deus nós devemos resistir ao diabo. Tiago 4.7
B. Sabemos que somos diferentes do mundo.
1. Nós somos de Deus.
2. O mundo é decaído e doente e está sob o poder de Satanás.
3. O inimigo não pode pôr as mãos no cristão, mas o mundo jaz em seus braços.
(Sobre o diabo veja: João 12.31 e 16 11; e Efésios 2.2 e 6.12)
C. Sabemos que Jesus nos tem dado o verdadeiro entendimento.
1. Jesus revelou o Pai eterno. João 1.18 e Colossenses 1.15
2. Somente Jesus pode dar a vida eterna. 1 João 1.1-3
D. Deus é verdadeiro e nós temos que nos desviar dos deuses falsos. 5.21
1. Não podemos trocar o Deus real por ilusões e mentiras.
2. Deus merece todo o nosso amor e toda a nossa devoção!
Aplicando a Palavra Hoje:
1.
2.
3.
4.

Quando é que você precisa ter mais confiança em seu relacionamento com Deus?
Como você reage quando a resposta para sua oração parece estar demorando?
Quais são alguns “ídolos” em sua vida que atrapalham a sua devoção a Deus?
Faça uma oração agora para que Deus possa fortalecer um irmão ou uma irmã.
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