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 Apresentação

Em 2001, Marcelo Nascimento passou a ser considerado o maior impostor 
do Brasil, quando, por sua lábia, fez as pessoas acreditarem que ele era o 
empresário Henrique Constantino, filho do dono da companhia aérea Gol, 
numa festa em Recife, Pernambuco. Ele teve uma vida de mentiras e golpes, 
enganando a muitos, até ser desmascarado.

Os cristãos, no final do primeiro século, tiveram de lidar com uma situação 
semelhante. Falsos mestres estavam trazendo para dentro da igreja ensinos 
contrários às Escrituras, sob a alegação de terem recebido novas revelações a 
respeito de Jesus. Diziam possuir um “conhecimento misterioso”, sem o qual 
ninguém podia se salvar. Por isso, eles se autoproclamavam os “verdadeiros 
discípulos”, os “cristãos de verdade”, os “legítimos filhos de Deus”. Mas era 
tudo mentira.

Esses homens haviam sido membros da igreja, mas saíram dela, ao se des-
viarem da verdade. Agora, com suas ideias equivocadas, falavam coisas ab-
surdas sobre Jesus. Negavam que ele veio em carne e que era o Cristo. Além 
disso, não viam problema algum em cometer pecados, pois diziam que o que 
fazemos com o “corpo” não afeta em nada a “alma”. Eles questionavam a 
fé cristã e colocavam em dúvida a salvação das pessoas. 

Eram farsantes, libertinos e mundanos, mas, por causa da astúcia, estavam 
conseguindo confundir alguns crentes, que passaram a suspeitar daquilo que 
sabiam a respeito de Jesus e começaram a ficar inseguros, quanto à salvação 
e à vida eterna. Quem são os verdadeiros cristãos? Quem tem a verdade? 
Como ter certeza da salvação? Como identificar os filhos de Deus? Essas fo-
ram algumas das dúvidas que começaram a surgir. Alguém precisava oferecer 
respostas. Alguém tinha de desmascarar os falsos mestres. 

É aqui que entra na história o velho apóstolo João. Ele era uma das der-
radeiras testemunhas oculares de Jesus que ainda estavam vivas e o último 
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dos apóstolos. Se alguém tinha autoridade para falar sobre o Cristo era este, 
que foi considerado o discípulo amado, que o conhecia, não apenas pes-
soalmente, mas também intimamente, pois teve um relacionamento muito 
próximo com ele, ao lado de Pedro e Tiago. Você consegue imaginar o que 
João sentiu, ao ouvir sobre o que aqueles homens estavam falando de Jesus, 
o seu amigo? 

O apóstolo João escreveu três cartas que fazem parte do Novo Testamen-
to, escritas entre 85-90 d.C., em que apresenta as características inconfundí-
veis de uma pessoa que realmente é salva em Cristo. Deste modo, ele expõe 
e rebate os ensinos e as falhas éticas dos falsos mestres e motiva os crentes 
em Jesus a manter sua fé e a fazer o que agrada a Deus. 

Pela graça de Deus, estudaremos essas cartas, nesta série de Lições Bíbli-
cas, que terá como tema: Cristãos de verdade: evidências que mostram se 
você é (ou não) um salvo em Cristo, à luz das Cartas de João. Você está diante 
da oportunidade de conhecer mais profundamente a verdade da palavra de 
Deus e, assim, aumentar o discernimento diante dos falsos ensinos e não 
ser enganado facilmente. Neste trimestre, com base nas instruções do velho 
apóstolo, você terá a chance de avaliar a sua prática cristã e verificar se você 
está no caminho proposto por Cristo.  

Àquele que era desde o princípio, seja glória para sempre. Amém!

Pr. Alan Pereira Rocha
Diretor do Departamento de Educação Cristã
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1
4 DE ABRIL DE 2015

TEXTO BÁSICO

O que era desde o princípio, o que ouvimos, 
o que vimos com os nossos olhos, o que 
contemplamos, e as nossas mãos tocaram, 
isto proclamamos com respeito ao Verbo 
da vida. (1 Jo 1:1) 

LEITURA DIÁRIA

D 29/03 1 Jo 1:1-2

S 30/03 1 Jo 1:3-4

T 31/03 1 Jo 1:5

Q 01/04 1 Jo 1:6-7

Q 02/04 1 Jo 1:8-9

S 03/04 1 Jo 1:10

S 04/04 1 Jo 2:1-2

OBJETIVO

Mostrar ao estudante 
da Palavra de Deus 
a importância de crer 
no testemunho dos 
apóstolos sobre a pessoa 
e a obra de Jesus e 
defender este testemunho 
diante dos ataques de 
falsos ensinadores. 

Hinos sugeridos – Inicial: BJ 132 / HBJ 68 • Final: BJ 207 / HBJ 109

Conheça o Verbo 
da vida

INTRODUÇÃO

Estamos iniciando uma nova série de Lições 
Bíblicas. “Cristãos de verdade” é o seu tema. 
Quem são essas pessoas? Para responder a 
essa pergunta, recorreremos às cartas escritas 
por um velho apóstolo, o último dos discípu-
los originais de Jesus ainda vivo na ocasião em 
que foram redigidas: João, o filho de Zebedeu. 
Conforme nos diz o Novo Testamento, ele ti-
nha um relacionamento especial com Jesus, 
assim como Pedro e Tiago. Esse apóstolo es-
creveu as três cartas que levam o seu nome, 
entre 85-90 d.C. 

João estava no final da vida e residia na 
cidade de Éfeso, na Ásia. Por essa época, os 
cristãos já estavam espalhados por todo o Im-
pério Romano, principalmente na região onde 
residia o apóstolo, que tinha de lidar com o 
problema de falsas doutrinas na igreja, disse-
minadas por pessoas que se autoproclama-
vam “verdadeiras seguidoras de Jesus”. Por 
isso, em suas cartas, João não apenas comba-
te as heresias, mas, principalmente, apresenta 
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I O QUE O CRISTÃO PRECISA ENTENDER

Quem eram os falsos mestres que 
João teve de enfrentar? A grande 
maioria dos estudiosos concorda que 
se tratava dos precursores de uma 
forma embrionária de uma heresia 
chamada gnosticismo. Em suma, a 
premissa básica do gnosticismo é 
que a matéria é maligna. Ao que pa-
rece, alguns, dentro da comunidade 
cristã, haviam abandonado a sã dou-
trina e abraçado esse ensino perni-
cioso à fé (1 Jo 2:19). Por isso, João 
começa sua carta repudiando algo 
que era central no pensamento des-
ses hereges (1 Jo 1:1-4). Vejamos.

1. Uma pessoa real: É assim 
que João inicia sua primeira carta: 
O que era desde o princípio, o que 
ouvimos, o que vimos com os nos-
sos olhos, o que contemplamos, e 
as nossas mãos tocaram (1 Jo 1:1). 
A quem o apóstolo está se referindo? 
Sem rodeios, é claro que está se refe-
rindo ao próprio Jesus. É interessan-
te notar, aqui, que ele começa sua 
primeira carta de forma semelhante 
ao evangelho que leva seu nome. 
E o que ele diz sobre Jesus? 

Para João, está claro que Jesus 
é Deus: ele era desde o princípio. 
“Princípio”, aqui, é uma referência 
ao princípio absoluto do universo. 

Essa expressão é um indicativo da 
pré-existência e da eternidade de 
Cristo. Segundo o apóstolo, esse, 
que sempre existiu, se encarnou. 
João diz que o “ouviu”, pois esteve 
entre aqueles que foram chamados 
e ensinados por Jesus; ouviu seus 
sermões, suas parábolas, suas re-
preensões etc. Os olhos do apóstolo 
também contemplaram o Senhor. 
Ele era real, perceptível. Ele diz: 
... o que vimos com nossos olhos.

Além de ouvir e ver Jesus, João o 
tocou. Ele afirma, com todas as le-
tras, que tocou no verbo na vida, o 
Deus encarnado. Parece-nos que o 
apóstolo quer que não haja nenhu-
ma dúvida de que Jesus foi um ser 
humano, não um fantasma. João usa 
os verbos gregos no passado perfei-
to, o que acentua a viva realidade 
diante da sua experiência passada. 
Para ele, os dias com Jesus haviam 
sido tão reais quanto se tivessem 
acontecido no momento em que o 
apóstolo estava escrevendo.

E por que João enfatiza a encarna-
ção de Jesus, logo de início? Porque 
precisava defender os cristãos dos 
mestres precursores do gnosticismo, 
infiltrados na igreja. Segundo es-
tes, visto que a matéria é má, “era 

provas irrefutáveis que identificam 
a pessoa verdadeiramente salva em 
Cristo, para que os crentes não fos-

sem enganados. Nesta lição, vere-
mos uma dessas provas: Cristãos de 

verdade conhecem o verbo da vida. 
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impossível que Deus, que é espírito 
puro e inteiramente bom, pudesse, 
de alguma forma, se envolver com a 
matéria”.1 Eles negavam que Jesus 
fora um homem de verdade; apenas 
parecia ser. Por isso, João deixa claro 
que Cristo teve um corpo, material, 
palpável, para contrapor as ideias 
gnósticas que está combatendo.

2. Um testemunho real: O após-
tolo chama Jesus, neste trecho, de 
“Verbo da vida” (1 Jo 1:1). Ele é o 
verbo da vida, pois é a fonte da vida 
e a concede àqueles que ouvem a 
sua mensagem, aceitam-na e creem 
nele. Esse “Verbo da vida” não ficou 
isolado na glória, não ficou distante, 
mas se manifestou no tempo e na 
história. João menciona duas vezes, 
no versículo 2, a sua manifestação. 
A primeira é esta: ... pois a vida foi 
manifestada, nós a vimos (1 Jo 1:2a). 

Quando João diz que a “vida 
se manifestou”, está reforçando a 
ideia do versículo 1 sobre o acon-
tecimento histórico da encarnação: 
Jesus nasceu, viveu, morreu, ressus-
citou, ascendeu aos céus. Novamen-
te, essa ênfase de João é dirigida 
contra os falsos mestres, que per-
turbavam a igreja e negavam essa 
doutrina fundamental da fé cristã. 
Cristãos de verdade acreditam nela: 
Jesus, de fato, viveu como homem 
entre nós. 

Na segunda vez em que João 
menciona a manifestação da “vida” 

1. Lopes (2004:227).

faz questão de qualificá-la como 
“eterna”: ... a vida eterna, que esta-
va com o Pai, a nós foi manifestada 
(1 Jo 1:2b). Nos escritos de João, vida 
eterna é mais do que vida que não se 
acaba; é vida acima da comum, vida 
de qualidade superior, que trans-
cende a simples existência.2 Jesus é 
essa vida e veio trazê-la. Todos que 
se unem a ele a possuem. João e os 
demais apóstolos são testemunhas 
dessa manifestação e dessa verdade.

O apóstolo faz questão de usar 
o pronome “nós”, algumas vezes, 
neste trecho inicial: ... nós a vimos 
(v.2). Ele e os demais apóstolos fo-
ram homens escolhidos por Deus 
para estar com Cristo e testemunhar 
sua vida, sua morte e sua ressurrei-
ção.3 João escreve em seu próprio 
nome e em nome dos demais após-
tolos. O testemunho deles foi preser-
vado por escrito, e a coleção desses 
escritos e ensinos é o que chamamos 
de Novo Testamento. Se nós quiser-
mos obter conhecimento a respeito 
de Cristo, essa é a fonte fidedigna. 
Não precisamos de visões ou revela-
ções acerca de Jesus Cristo. Cristãos 
de verdade creem no verbo na vida, 
à luz do testemunho apostólico re-
gistrado na Bíblia. 

3. Uma comunhão real: Depois 
de João dizer que Jesus é uma pes-
soa real e apresentar a si e os demais 
apóstolos como testemunhas reais 

2. Allen (1985:231).

3. Lopes, op.cit., p.30. 
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disso, revela a razão pela qual anun-
ciam essas verdades: Sim, o que vimos 
e ouvimos, isso vos anunciamos, para 
que também tenhais comunhão 
conosco; e a nossa comunhão é com 
o Pai e com seu Filho Jesus Cristo (1 Jo 
1:3 – grifo nosso). João e os demais 
apóstolos transmitiram a mensagem 
sobre o verbo da vida aos crentes, 
para ter comunhão com estes (... 
para que tenhais comunhão conos-
co), isto é, para que os irmãos na fé 
desfrutassem de todos os benefícios 
da comunhão que eles, os apóstolos, 
desfrutavam com o Pai e com o Filho. 

A comunhão cristã só seria pos-
sível se os crentes acolhessem a pa-
lavra, assim como os discípulos ori-
ginais de Jesus a acolheram. A “co-
munhão que João tem em mente é 
principalmente a unidade doutriná-
ria entre seus leitores e os apóstolos, 
com respeito à pessoa e à obra de 
Cristo”.4 No contexto da carta, signi-
ficava crer no testemunho apostólico 
sobre a divindade e, principalmente, 
sobre a encarnação de Jesus. É bom 
que se entenda que João não está 
dizendo aos seus leitores que es-
tes não tinham comunhão com ele 
e que está escrevendo para come-
çarem a cultivá-la. O apóstolo está 
preocupado com a comunhão que já 
possuem: não quer que seja quebra-
da por falsos mestres. Seu chamado 
é para serem leais à doutrina básica 
da fé que abraçaram. 

4. Idem. 

A doutrina apostólica é uma das 
bases da comunhão cristã, segundo 
João. Nesse sentido, os hereges da 
época, que reivindicavam ter comu-
nhão com Deus, estavam equivoca-
dos. Sua visão distorcida a respeito 
da encarnação de Jesus Cristo era 
uma prova de que não tinham co-
munhão e nem o verdadeiro co-
nhecimento do Pai e do Filho. Eles 
estavam indo exatamente contra o 
que os apóstolos ensinaram, que é 
essencial à fé. Os cristãos precisavam 
entender isso. 

Vale ressaltar, ainda, que, além 
da crença equivocada sobre a encar-
nação, por causa da crença da ma-
lignidade da matéria, os gnósticos 
também não acreditavam que Deus 
podia manter uma relação verdadei-
ra com sua criação. Ele estava divor-
ciado dela. Como a matéria é má, 
Deus não pode aproximar-se dela, 
sob pena de ficar contaminado.5 
Contudo, de acordo com João, Deus 
pode e tem comunhão com os seres 
humanos. Não está distante, mas 
perto dos seus filhos. 

João termina o trecho dizendo 
que, se os cristãos levassem a sério 
o que ele estava escrevendo e o que 
iria escrever, teriam muito alegria 
(1 Jo 1:4). Narrar novamente a histó-
ria de Jesus, lembrar sua experiência 
com o Mestre, refletir sobre o signi-
ficado da encarnação trazia muita 
alegria ao coração do velho apósto-

5. Champlin (2002:225).
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lo; afinal, ele esteve face a face com 
Cristo. Pois bem, o que podemos 

aprender, diante desse trecho inicial 
de 1 João? Veremos na sequência.

01. Em que época João escreveu a primeira carta que leva seu nome? 
Onde ele estava? Que heresia está combatendo?

02. Leia 1 Jo 1:1 e comente com a classe sobre o testemunho do 
apóstolo João sobre Jesus, à luz desse versículo.

03. Com base em 1 Jo 1:2, responda: Por que João usa o pronome 
“nós”, nesse trecho? A quem está se referindo? Quem se manifestou 
a ele, de acordo com esse versículo?  

04. Leia 1 Jo 1:3-4 e comente com a classe sobre a razão de João 
defender a historicidade da encarnação de Jesus e a fidedignidade 
do testemunho apostólico. O que ele estava querendo? 

II  O QUE O CRISTÃO PRECISA PRATICAR

1. Creia na doutrina dos após-
tolos sobre o Verbo da vida!

Não há como ler a primeira parte 
de 1 João e deixar de reconhecer a 

importância da Bíblia Sagrada. Você 
precisa acreditar no testemunho 
apostólico sobre Jesus: ... nós a vi-
mos (...) e vos anunciamos (1 Jo 1:2). 
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A coleção dos escritos apostólicos 
é o Novo Testamento, que, com o 
Antigo, formam a Palavra de Deus, 
a única fonte revestida de autorida-
de para o conhecimento de Jesus, o 
Verbo da vida. João apela a essa au-
toridade para defender-se dos falsos 
mestres do primeiro século. Conhe-
cer bem o ensino apostólico e estar 
firmado nele é crucial para a sobre-
vivência da igreja no mundo, diante 
dos ventos de doutrinas que sopram 
todos os dias.

Líderes e membros das igrejas de-
vem dedicar tempo ao ensino das 
Escrituras e zelar pela verdade do 
evangelho.6 Nada de “sermonetes”, 
“programações leves”, reflexões su-
perficiais! Precisamos estudar seria-
mente e com afinco o evangelho de 
Jesus, conforme transmitido a nós 
pelos apóstolos. A doutrina apostó-
lica é uma das bases da comunhão 
cristã (1 Jo 1:3). Não são trabalhos 
conjuntos de evangelização, shows, 
marchas, obras de caridade etc.7 
Levemos isso a sério, pois, quando 
desfrutamos da comunhão com Je-
sus e com o Pai, assim como os após-
tolos, desfrutamos também de to-
dos os benefícios dessa comunhão.
A vida eterna, isto é, a vida acima da 
comum, é comunicada a nós.

6. Lopes, op. cit., p.31.

7. Idem.

2. Cuidado com as “novas” 
doutrinas sobre o Verbo da vida!

A palavra gnosticismo vem de 
gnosis, palavra grega que significa 
“conhecimento”. O gnosticismo en-
sinava que o homem é um espírito 
encarcerado na matéria e precisa de 
um conhecimento secreto para saber 
como chegou a essa situação e livrar-
se dela. Os cultos dos gnósticos eram 
misteriosos e bem elaborados;8 por 
isso, encantavam tanto. Essa heresia 
foi a principal inimiga da igreja, nos 
primeiros séculos da sua existência. 

Infelizmente, alguns cristãos, ain-
da no primeiro século, da época do 
apóstolo João, deixaram-se enfeiti-
çar por essas ideias. O vírus entrou 
na igreja. Sempre existiram cristãos 
que adoram novidades, novas reve-
lações sobre Deus, novas fórmulas 
mágicas para agradar o Soberano. 
Cuidemo-nos quanto a isso! Os 
gnósticos mexeram em algo central 
na doutrina cristã; negavam a en-
carnação e até a divindade de Jesus. 
Por isso, João foi incisivo. Cuidado 
com novas doutrinas sobre o Verbo 
da vida! Se alguém aparecer com 
algo “novo”, nunca antes dito, fique 
sempre com o pé atrás. A Bíblia não 
diz tudo sobre Deus, mas diz o sufi-
ciente de tudo que precisamos saber 
sobre ele, aqui neste mundo.

8. Ibidem pp. 21-24.
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DESAFIO DA SEMANA

Esta é só a primeira lição com base nas cartas joaninas. Faça 
um propósito de ler essas cartas. Nelas, João estava preocupado 
com os falsos ensinos que rondavam as igrejas, mas estava mui-
to mais preocupado com a vida cristã dos seus leitores. Por isso, 
desmascara os hereges apresentando o modo cristão de viver e as 
evidências que devem estar presentes na vida de todos os verda-
deiros crentes em Jesus. Nesta lição, estudamos sobre a primeira 
dessas evidências. 

Cristãos de verdade conhecem o Verbo da vida, assim como 
os apóstolos o transmitiram. Não só conhecem, mas desfrutam 
de comunhão com ele, como os apóstolos também desfrutavam. 
Pois bem, nosso desafio para você, nesta semana, é bem simples: 
Já que ficaremos três meses estudando as cartas joaninas, que tal 
dar uma lida geral nelas, durante esta semana? Será um exercício 
rápido e mui gratificante. Aceite e verá!

05. O que você acha das igrejas que decidem deixar um pouco de lado 
o estudo sério das Escrituras para ter um culto mais leve ou inclusivo? 
Fale sobre a importância de crer no que os apóstolos nos ensinaram.

06. Você conhece alguém que está sempre à procura da última 
novidade, da última revelação do mercado evangélico? Qual deve ser 
nossa postura, diante daqueles que têm uma revelação “nunca antes 
dita” sobre Deus? 
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Leve o pecado 
a sério2

TEXTO BÁSICO

Se dissermos que temos comunhão com 
ele e andarmos nas trevas, mentimos e não 
praticamos a verdade. (1 Jo 1:6)

OBJETIVO

Explicar ao crente em 
Jesus as razões pelas quais 
é preciso levar o pecado 
a sério, a fim de preveni-
lo sobre o terrível perigo 
de ser um falso cristão, 
mentindo a si mesmo e 
aos outros. 

LEITURA DIÁRIA

D 05/04 1 Jo 2:3-4

S 06/04 1 Jo 2:5-6

T 07/04 1 Jo 2:7-8

Q 08/04 1 Jo 2:9-10

Q 09/04 1 Jo 2:11-12

S 10/04 1 Jo 2:13-14

S 11/04 1 Jo 2:15-16

11 DE ABRIL DE 2015

INTRODUÇÃO

Como já sabemos, no período em que João 
escreveu sua carta, falsos mestres estavam 
disseminando falsos ensinos entre seus leito-
res cristãos e isso estava causando inúmeros 
problemas doutrinários. Esses tais mestres, 
no passado, haviam sido membros da igreja 
(1 Jo 2:19), mas a abandonaram por se des-
viarem da verdade (1 Jo 2:26; 2 Jo 7). De 
acordo com o apóstolo, esses hereges eram 
carnais e libertinos. 

Eles acreditavam, erroneamente, que o 
ser humano é constituído de duas partes: 
material (o corpo) e imaterial (a alma). En-
sinavam que a matéria (o corpo) é má, mas 
que a alma é boa. Pregavam que o que fa-
zemos com o corpo não interfere, de modo 
algum, em nossa comunhão com Deus. Por 
crerem dessa forma, não levavam o pecado 
a sério. Com o propósito de refutar esses fal-
sos ensinadores e lembrar aos cristãos o que 
as Escrituras dizem – que Deus leva o peca-
do muito a sério –, o apóstolo João redige o 
texto que iremos estudar a partir de agora: 
1 João 1:5 a 2:1. 
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O pecado é um assunto que João 
discute em todos os capítulos da sua 
primeira epístola.1 Por, pelo menos, 
dezessete vezes,2 ele repete a palavra 
pecado, em apenas cinco capítulos 
(cf. 1 Jo 1:7-10, 2:2,12, 3:4-6,8-9,
 4:10, 5:16-18). Toda essa repeti-
ção não é coincidência. Não é algo 
impensado, mas pedagógico. João 
pretende ensinar que, para Deus, 
pecado é coisa séria. Para isso, apre-
senta algumas razões pelas quais 
não devemos brincar com o pecado. 
Vejamos quais são.

1. Conhecemos a Deus: João 
ensina que devemos levar o pecado 
a sério porque conhecemos a Deus.
Sabemos, diz o apóstolo, que Deus é 
luz, e nele não há treva alguma (1 Jo 
1:5). Mas o que isso significa? “Dizer 
que Deus é luz é chamar a atenção 
para a sua retidão, a sua justiça”.3 
Na Bíblia, luz e trevas são usadas 
metaforicamente para referir-se à 
diferença entre santidade e pecado, 
conhecimento e ignorância, verdade 
e engano etc. (cf. Lc 22:53; Jo 3:19; 
At 26:18; Cl 1:13). 

Por isso, diz João: Deus é luz 
(Sl 27:1, 43:3; Jo 1:2,8, 8:12, 9:5) e 
nele não há escuridão, ou seja, não 
há engano, pecado ou perversidade. 

1. Kistemaker (2006:297).

2. Carson (2009:2098). 

3. Ibidem, p. 2097.

A lógica é: Se sabemos que Deus é 
luz, que é essencialmente retidão, 
justiça, bondade e pureza, então, 
não podemos olhar para o pecado 
com bons olhos. João desmascara o 
ensino dos falsos mestres que diziam 
conhecer a Deus, mas não viam pro-
blema algum com o pecado. O após-
tolo os contradiz: Se dissermos que 
temos comunhão com ele [Deus], e 
andarmos nas trevas, mentimos, e 
não praticamos a verdade (1 Jo 1:6).

Preste atenção na expressão: Se 
dissermos. João está ensinando que 
podemos alegar ou afirmar verbal-
mente que somos cristãos, que vive-
mos em comunhão com Deus, mas, 
se continuamos a desenvolver um 
estilo de vida pecaminoso, não pas-
samos de uma grande farsa, de uma 
terrível mentira. Em outras palavras, 
não basta a alguém se dizer cristão; 
é preciso viver como tal. Nossa pro-
fissão de fé deve ser condizente com 
nosso estilo de vida. 

O apóstolo está negando taxati-
vamente a possibilidade de vivermos 
em comunhão com Deus e, ao mes-
mo tempo, permanecermos numa 
vida errada e permissiva, pois o“pe-
cado é sempre uma barreira para 
a comunhão com Deus (cf. Sl 5:4; 
66:18; Is 59:1, 2)”.4 Afinal, como diz 
Paulo: ... que comunhão pode ter a 

4. Stott (1982:65). 

I O QUE O CRISTÃO PRECISA ENTENDER
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luz com as trevas? (2 Co 6:14). Por 
isso, devemos viver na luz, como 
ele [Deus] na luz está (1 Jo 1:7). 
Se sabemos que Deus é santo e puro, 
então, para mantermos comunhão 
com ele, não podemos viver de outra 
forma, senão em santidade e pureza, 
e, para isso, é preciso levar o pecado 
muito a sério.

2. Conhecemos a verdade: Se, 
por um lado, devemos levar o pe-
cado a sério porque conhecemos a 
Deus, por outro, devemos tratá-lo 
com seriedade porque conhecemos 
a verdade. E que verdade é essa? 
De acordo com as Escrituras, é a de 
que somos miseráveis e corruptos 
pecadores (cf.1 Rs 8:46; Sl 14:3, 
53:3; Ec 7:20; Is 53:6; Rm 3:9-
18,23). Os falsos mestres contra os 
quais João se opõe não aceitavam 
essa verdade bíblica. Por isso, João 
esclarece: Se afirmarmos que esta-
mos sem pecado, enganamo-nos a 
nós mesmos, e a verdade não está 
em nós (1 Jo 1:8). 

Negar nossa natureza pecamino-
sa significa estar no erro, na menti-
ra; mas admitir que somos pecado-
res é estar do lado da verdade da 
palavra de Deus, pois, embora, os 
cristãos não vivam mais habitual-
mente na prática do pecado (uma 
vez que já foram justificados e rege-
nerados), ainda assim, não se tor-
nam completamente sem pecado 
nesta vida, por causa da natureza 
caída que ainda possuem (que so-

mente deixará de existir quando fo-
rem glorificados, na segunda vinda 
de Cristo). 

Por isso, diz o apóstolo, a melhor 
maneira de enfrentar o pecado não 
é negando sua existência, mas ad-
mitindo a verdade bíblica de que ele 
habita em cada um de nós (Rm 7:17-
20). O correto não é fechar os olhos 
para o pecado, mas confessá-lo: Se 
confessarmos os nossos pecados, ele 
é fiel e justo para nos perdoar os pe-
cados e nos purificar de toda injusti-
ça (1 Jo 1:9). Somente se o admitir-
mos e o confessarmos é que seremos 
purificados por Jesus (cf. Dt 32:4; 
Sl 32:1-5; Jr 31:34; Mq 7:18-20; Rm 
3:25; 2 Tm 2:13).

Negar nosso pecado é mentir para 
nós mesmos e mais: é chamar Deus 
de mentiroso, pois é ele quem diz 
que somos pecadores (1 Jo 1:10). 
Saber que somos pecadores é impor-
tante para ficarmos alertas em rela-
ção ao pecado e não nos sentirmos 
confortáveis com ele. Por sabermos 
que somos pecadores é que precisa-
mos levar o pecado mais a sério ain-
da, pois não estamos lutando contra 
um inimigo exterior, mas contra um 
forte adversário que mora dentro de 
nós mesmos. 

3. Conhecemos o custo: Enfa-
tizamos que Deus nos perdoa sem-
pre, desde que nos arrependamos 
porque é comum pessoas argu-
mentarem equivocadamente: “En-
tão, eu posso pecar tranquilamen-
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te; Deus irá me perdoar mesmo!”. 
Pensando nesse tipo de argumento 
é que João diz: Meus filhinhos, es-
tas coisas vos escrevo, para que não 
pequeis (1 Jo 2:1). Ora, saber que 
Deus nos perdoa, quando pecamos, 
deve trazer conforto e segurança ao 
nosso coração e nunca comodismo 
ao pecado. 

É por isso que o apóstolo intro-
duz a terceira razão pela qual deve-
mos levar o pecado a sério: porque 
conhecemos o quanto ele custou: a 
morte de nosso Senhor Jesus Cristo. 
Sim, Jesus é a propiciação pelos nos-
sos pecados, e não somente pelos 
nossos, mas também pelos pecados 
de todo o mundo (1 Jo 2:2). A pa-
lavra propiciação (gr. hilasmos) refe-
re-se ao sacrifício de Jesus, na cruz, 
como oferta pelo pecado, para apla-
car a ira de Deus. Parece-nos estra-
nha a ideia de Jesus aplacar a ira de 
Deus; mas não é. Essa é uma verda-
de bíblica. A ira de Deus é a sua re-
ação justa, como Juiz que é, frente 
ao mal e ao pecado. Não se trata de 
uma ira descontrolada, mesquinha e 
arbitrária; é a ira justa e santa que 
repudia o mal. 

Por ser justo, ele não pode fa-
zer vista grossa ao pecado; deve 
puni-lo (Sl 7:11; Rm 1:18, 2:5, 
5:9;Ap.6:16). Segundo as Escritu-
ras, Jesus é aquele que, na cruz, 
levou sobre si a justa ira de Deus 
que merecíamos, ao sofrer a pena-
lidade do pecado em nosso favor 

(2 Co 5:2; 1 Pd 1:18-19, 2:24, 
3:18). O castigo que nos traz a paz 
estava sobre ele (Is 53:5). Esse não 
foi um custo qualquer, mas um alto 
preço a ser pago. Não é por menos 
que precisamos levar o pecado tão 
a sério. Nosso Senhor morreu de 
forma dolorosa para nos libertar 
dessa escravidão.

É por causa da cruz que João 
pode nos assegurar que, agora, se 
alguém pecar, temos um Advogado 
para com o Pai, Jesus Cristo, o justo 
(1 Jo 2:1). A ideia, aqui, é a de uma 
corte real, em que o réu precisa de 
alguém maior do que ele, alguém 
a quem o rei dê ouvidos,  para de-
fender a sua causa.5 Esse defensor e 
advogado é Jesus, que intercede por 
nós, junto ao Pai. Ele intercede por 
nós porque já pagou o preço pelo 
nosso pecado. 

Essas são as razões pelas quais 
precisamos levar o pecado tão a sé-
rio. Primeiro, porque conhecemos a 
Deus; segundo, porque conhecemos 
a verdade que nos diz que somos pe-
cadores, e, terceiro, porque conhe-
cemos o alto custo pago por Jesus 
para nos libertar da terrível escravi-
dão do pecado. A seguir, veremos 
dois princípios que, se aplicados, nos 
ajudarão a viver o que aprendemos 
até aqui. Vejamos quais são. 

5. Carson, op. cit., p.2099.
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II  O QUE O CRISTÃO PRECISA PRATICAR

01. Baseando-se na introdução, responda: Por que João precisou 
escrever sobre a seriedade do pecado aos cristãos da Ásia Menor? 
O que ele pretendia? 

02. De acordo com item 1, qual a primeira razão pela qual João nos 
ensina que devemos levar o pecado a sério? O que significa dizer que 
Deus é luz? Baseie-se em 1 Jo 1:5-7. 

03. De acordo com o item 2, por que devemos levar o pecado a sério? 
Como devemos enfrentá-lo? Baseie-se nos textos de Rm 3:23, 7:17-20 
e 1 Jo 1:8-10. 

04. Qual o custo do pecado? O que significa dizer que Jesus é a nossa 
propiciação? Baseie-se no item 3 e nos seguintes textos: Sl 7:11; 
Is 53:5; Rm 1:18; 2 Co 5:2; 1 Pd 3:18; 1 Jo 2:2.

 1. Leve o pecado a sério: não 

seja uma grande farsa! 

Neste texto que acabamos de 

estudar, ficou clara a impossibilida-

de de amar a Deus e ao pecado, ao 

mesmo tempo. Quem já foi rege-

nerado, não se satisfaz mais com o 

pecado. É claro que, por ainda ter 

uma natureza corrompida, o cristão 

acaba pecando, em momentos de 
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fraqueza, mas não encontra mais 
alegria no erro, pois já foi liberto de 
sua escravidão. É por isso que aquele 
que diz andar com Deus deve, tam-
bém, andar na luz (1 Jo 1:6-7). 

Infelizmente, não são poucos os 
que alegam ser crentes, afirmam ter 
comunhão com Deus, vão à igreja, 
mas nunca mudaram, não aban-
donaram a maledicência, o ódio, a 
ganância, o adultério, a corrupção, 
o roubo, a prática da homossexuali-
dade, a promiscuidade e acham que 
está tudo bem. Esses ainda andam 
nas trevas. Ainda se satisfazem com 
o pecado. Não são cristãos genuínos. 
São uma grande farsa! Cuidado! 
Leve o pecado a sério!

2. Leve o pecado a sério: não 
minta para si mesmo! 

Se, por um lado, há aqueles para 
quem uma vida de pecado é extre-
mamente normal, por outro, há 

aqueles que consideram que o cris-
tão, uma vez justificado, não é mais 
um pecador e, por isso, não pode 
jamais pecar. São crentes perfeccio-
nistas e legalistas, que jugam os que 
falham e condenam os que caíram 
em pecados, sem misericórdia ne-
nhuma; pregam somente o juízo e 
jamais o perdão de Deus. 

O apóstolo nos mostra que tais 
crentes são hipócritas e mentiro-
sos, pois, se dissermos que não te-
mos pecado algum, enganamos a 
nós mesmos, e a verdade não está 
em nós (1 Jo 1:8). Na realidade, o 
verdadeiro cristão, por levar o pe-
cado muito a sério, não fecha os 
olhos para a verdade de que o pe-
cado habita em si mesmo e de que, 
contra este adversário, não se pode 
deixar de guerrear nenhum dia se-
quer. É assim que se leva o pecado 
a sério.

05. Existe a possibilidade de ser um cristão genuíno e, ao mesmo tempo, 
continuar com um estilo de vida pecaminoso, encontrando satisfação no 
pecado? Afinal, por que devemos levar o pecado tão a sério?  

06. De acordo com a Bíblia, o que somos, se dissermos que não 
pecamos? Qual a importância de reconhecermos que, mesmo sendo 
cristãos, continuamos com uma natureza corrupta? 
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DESAFIO DA SEMANA

O texto de 1 João que estudamos nesta lição é magnífico. Tra-
ta sobre a seriedade do pecado, mas também sobre o gracioso 
perdão de Deus. O apóstolo nos apresenta a doença (o pecado) e 
o remédio (o perdão amoroso de Deus aos seus filhos). Tal equi-
líbrio é importantíssimo. Por um lado, não podemos minimizar os 
efeitos trágicos do pecado; por outro, não podemos restringir o 
maravilhoso e incansável perdão de Deus. 

Há crentes que estão afastados da igreja, pois caíram em ter-
ríveis pecados. Foram justificados, mas, por continuarem sendo 
pecadores, falharam. Não conseguem perdoar a si mesmos pelo 
adultério, pela imoralidade, pela difamação, pela violência que, 
em certo momento de suas vidas, acabaram cometendo. É bem 
possível que você conheça cristãos assim. Pois bem, seu desafio 
é visitar, pelo menos um, para lembrar-lhe que Jesus Cristo pode 
perdoá-lo e purificá-lo de toda injustiça (1 Jo 1:9).
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TEXTO BÁSICO

Ora, sabemos que o temos conhecido por 
isto: se guardamos os seus mandamentos. 
(1 Jo 2:3) 

LEITURA DIÁRIA

D 12/04 1 Jo 2:17

S 13/04 1 Jo 2:18-19

T 14/04 1 Jo 2:20-21

Q 15/04 1 Jo 2:22-23

Q 16/04 1 Jo 2:24-25

S 17/04 1 Jo 2:26-27

S 18/04 1 Jo 2:28-29

OBJETIVO

Mostrar ao estudante da 
Bíblia que o verdadeiro 
conhecimento de Cristo se 
manifesta na obediência 
aos seus mandamentos. 

18 DE ABRIL DE 2015 Hinos sugeridos – Inicial: BJ 180 / HBJ 360 • Final: BJ 361 / HBJ 306

Obedeça aos 
mandamentos3

INTRODUÇÃO

Na lição da última semana, vimos, à luz de 
1 Jo 1:5-2:2, que cristãos de verdade levam 
o pecado a sério. O apóstolo estava comba-
tendo o equívoco de alguns falsos mestres 
libertinos de sua época, que, por considera-
rem que a matéria era má, entendiam que 
o que uma pessoa faz com o corpo não afe-
ta, em nada, a sua comunhão com Deus, 
e, por isso, viviam uma vida desregrada. 
A vontade de Deus, segundo João, é que 
os cristãos fujam para longe do pecado 
(1 Jo 2:1 – BV). 

Embora o tema pecado não seja mencio-
nado, a preocupação, no trecho seguinte, 1 
Jo 2:3-11, continua centralizada na conduta 
prática dos crentes. Com o mesmo arrojo, o 
velho apóstolo continua desmascarando as 
falsas doutrinas e os falsos mestres que ron-
davam a comunidade cristã. Mesmo com uma 
vida que contrariava o que Jesus ensinou, os 
hereges libertinos tinham coragem de dizer 
que conheciam a Deus. O apóstolo mostrará 
o quanto eles estavam equivocados, conforme 
veremos nesta lição. 
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Como João inicia o capítulo 2 de 
sua primeira carta? Tratando sobre o 
nosso Advogado para com o Pai, Je-
sus Cristo, o Justo I Jo 2:1, que mor-
reu pelos nossos pecados e pelos pe-
cados do mundo todo v. 2. Contudo, 
como podemos ter certeza de que 
pertencemos a ele e de que somos 
beneficiados por sua maravilhosa 
e efetiva intercessão? É justamente 
essa resposta que João nos apresen-
ta, no trecho que iremos analisar. 

1. Sinal de conhecimento: As-
sim começa o trecho que estamos 
analisando: E nisto sabemos que o 
conhecemos: se guardamos os seus 
mandamentos (1 Jo 2:3). O velho 
apóstolo não dá voltas. Ele vai logo 
ao ponto: conhecem a Jesus aqueles 
que obedecem aos seus mandamen-
tos. Quais mandamentos? Alguém 
poderia perguntar. É bem provável 
que João tivesse em mente, especial-
mente, “os Dez Mandamentos, que 
são o resumo da vontade de Deus 
em relação ao culto, à vida moral, 
social e familiar do homem”.1

De alguma maneira, João ainda 
está prevenindo os cristãos, quan-
to às falsas crenças dos mestres de 
sua época. Ele desmonta o modo 
de pensar deles. Lembre-se do que 
afirmamos na introdução: Para os 
falsos mestres, toda a matéria é má; 

1. Lopes (2004:52). 

a alma ou o espírito de uma pessoa 
está aprisionada ao seu corpo. Essa 
visão incorreta a respeito do ser hu-
mano gerou um desprezo ao corpo 
e uma permissividade; promoveu 
uma falta de seriedade, quanto 
à conduta moral, e relaxamento, 
quanto aos mandamentos. Pelas 
palavras do apóstolo, os que assim 
procedem não conhecem, nem per-
tencem a Jesus. 

Observe como João é taxativo, na 
continuação do texto: Aquele que 
diz: eu o conheço, e não guarda 
os seus mandamentos, é mentiro-
so, e nele não está a verdade (v.4). 
O verbo “guardar”, que aparece 
no versículo 4, é a tradução para a 
palavra grega tereo, e traz “a ideia 
de observar ou manter algo fixo na 
memória”.2 Se não queremos ser 
chamados de mentirosos, é isso 
que devemos fazer. Os mandamen-
tos não nos salvam, mas é natural, 
para quem é salvo, desejar obede-
cer-lhes (Ef 2:10; Sl 1). A obediên-
cia é a evidência de que alguém foi 
salvo pela graça. 

Jesus, o nosso Justo Advogado, 
não veio somente trazer o perdão 
dos pecados, mas também veio para 
nos livrar do domínio do pecado. Isto 
não significa que seremos perfeitos 
nesta vida, mas que devemos nos 

2. Rienecker; Rogers (1995:585). 

I O QUE O CRISTÃO PRECISA ENTENDER
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esforçar constantemente, na gra-
ça de Deus, para guardarmos seus 
mandamentos. E devemos fazer isso 
lembrando que, para cada queda no 
caminho, podemos contar com Je-
sus, o nosso Advogado. Ele perdoou 
os nossos pecados.

2. Modelo de obediência: Se, 
por um lado, como acabamos de 
ver, a pessoa que diz ter Deus e 
não guarda os seus mandamentos 
é mentirosa, por outro, aquele que 
os guarda tem o amor de Deus ver-
dadeiramente aperfeiçoado em si (1 
Jo 2:5). O que isso quer dizer? Para 
entendermos, necessitamos destacar 
duas expressões: “amor de Deus” e 
“aperfeiçoado”. 

A primeira expressão, “o amor de 
Deus”, refere-se ao amor de Deus 
por nós. Ele nos ama tanto que en-
viou seu Filho para morrer em nos-
so lugar (Rm 5:8). Quando guarda-
mos os mandamentos, esse amor é 
“aperfeiçoado” em nós. A segunda 
expressão, “aperfeiçoado”, tam-
bém poderia ser traduzida por “al-
cançar o alvo ou a meta”. Esse é o 
sentido aqui. 

O versículo completo traz a se-
guinte verdade: “... o amor de Deus 
por nós (...) alcança seu objetivo 
pleno naqueles que isto demons-
tram pela guarda da Palavra de 
Deus”.3 Novamente, vale dizer que 
a pessoa salva não é perfeita, mas é 
alguém decidido a obedecer e servir 

3. Lopes, op. cit., p.53. 

ao Senhor. O amor de Deus é visto 
naquele que busca submeter-se a 
sua vontade, porque ele enviou seu 
Filho para morrer por nossos peca-
dos, a fim de que alcançássemos 
perdão e vivêssemos de maneira di-
ferente. Esse amor deve nos motivar 
a obedecer-lhe.

Nessa jornada, não estamos sem 
referenciais: nosso modelo de obedi-
ência é sempre Jesus: ... aquele que 
diz que permanece nele, esse deve 
também andar assim como ele an-
dou (1 Jo 2:6). Em termos humanos, 
nenhum outro personagem bíblico 
foi tão perfeito e íntegro como nos-
so Senhor. Aliás, ele foi identificado 
como “o Justo”, nesse capítulo (1 Jo 
2:1). É o modelo perfeito de obedi-
ência a Deus que devemos mirar. Se 
alguém diz que é cristão e não segue 
esse modelo, não devemos acreditar 
em seu testemunho.  

3. Vida em comunidade: Até 
aqui, vimos que o sinal do verdadeiro 
conhecimento de Deus é a obediên-
cia (1 Jo 2:3-4) e que o nosso modelo 
é Jesus (1 Jo 2:5). A partir de agora, 
vamos analisar um exemplo, dado 
por João, do que significa obedecer 
a Deus (1 Jo 2:7-11). Esse exemplo 
também serve de teste para saber se 
pertencemos ou não a Deus.  

O mandamento que o apóstolo 
usa como exemplo é o amor ao pró-
ximo. Ele começa dizendo que não 
se trata de nada novo: ... é um man-
damento antigo, que desde o princí-
pio da fé os cristãos conhecem (1 Jo 
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2:7). Ao mesmo tempo, entretanto, 
este mandamento é novo (1 Jo 2:8), 
uma vez que, através de sua própria 
vida, Jesus lhe deu um novo senti-
do, pois se ofertou, como prova de 
amor pelos seres humanos. É Jesus 
quem nos mostra o que realmente 
significa amar.

Agora, iluminados por ele, deve-
mos viver para amar nosso irmão, 
não para odiá-lo (v.9). O verbo 
“odiar” é a tradução da palavra 
grega miseõ, que, entre muitos 
significados, está ligada à ideia de 
“sentimentos maldosos e injustifi-
cáveis para com os outros”.4 Neste 
caso, “o ódio a que João se refere 
na carta é a falta de cuidado, pro-
visão e ajuda para com os irmãos 
verdadeiramente necessitados”.5 
Como vimos, os falsos mestres des-
valorizavam o corpo e não viam 
como marca da verdadeira religião 
ajudar os outros em suas necessi-
dades. Com os cristãos de verdade, 
tinha de ser diferente.  

Aquele que ama a seu irmão per-
manece na luz (1 Jo 2:10a), isto é, o 
amor aos nossos irmãos (não só em 
palavras, mas em ações) é também 
uma marca de que pertencemos a 

4. Vine (2009:830). 

5. Lopes, op. cit., p.57.

Deus e estamos na luz. João encer-
ra o parágrafo em estudo dizendo: 
Aquele, porém, que odeia a seu ir-
mão está nas trevas (1 Jo 2:11). Na 
verdade, o ódio pode ser um indí-
cio de que uma pessoa não é ge-
nuinamente cristã. É um estado de 
escuridão. Ele prossegue: ... e anda 
nas trevas, e não sabe para onde 
vai, porque as trevas lhe cegaram 
os olhos. A maldade presente na 
mente de quem não tem Deus não 
lhe permite caminhar com sabedo-
ria e conhecimento; todavia, quem 
conhece a Deus deve demonstrar, 
através da ajuda a seu irmão neces-
sitado, que está na luz.

Veja o quanto 1 Jo 2:3-11 nos faz 
refletir sobre nossa vida cristã. Pode-
mos perceber que a obediência aos 
mandamentos é um sinal do verda-
deiro conhecimento de Cristo. Jesus 
é nosso modelo de obediência, e, em 
sua perfeição, podemos ser agradá-
veis ao Senhor e nos esforçar para 
servir-lhe. Essa obediência é mani-
festada no amor para com nossos 
irmãos de fé; mostra, assim, que os 
cristãos de verdade vivem na luz, não 
nas trevas. Reflitamos, a seguir, na 
prática da palavra. 

01. Com base em 1 Jo 2:3-4, fale sobre o sinal de que alguém tem o 
verdadeiro conhecimento de Deus. 
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02. Conforme estudamos no item 1, explique a ideia de “guardar” os 
mandamentos (1 Jo 2:4).

03. Fale sobre o que significa a frase “o amor de Deus é 
verdadeiramente aperfeiçoado em nós”. Comente, também, sobre 
nosso modelo de obediência, como estudado no item 2 e nos textos 
de 1 Jo 2:5-6. 

04. Explique o significado da palavra “odeia”, presente em 1 Jo 2:9, e 
comente com a classe sobre o dever de cuidar dos nossos irmãos de 
fé (vv.10-11). 

II  O QUE O CRISTÃO PRECISA PRATICAR

1. Evidenciemos, em nossa 
vida, o conhecimento de Deus.

Como evidenciamos o conheci-
mento de Deus em nossa vida? De 
acordo com João, obedecendo aos 
mandamentos. Isso não significa 
salvação pelas obras. Cremos que 
somos salvos pela graça de Deus; 

porém, a obediência vem como re-
sultado natural da fé. Desejaremos 
agradar a Deus. Desejaremos viver 
como Jesus (1 Jo 2:6). E como Jesus 
viveu? Obedecendo ao Pai (Fp 2:8). 

Somos convocados, diante do co-
nhecimento de Cristo, a fazer boas 
obras para Deus, que demonstrem 
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que, de fato, fomos salvos, reconhe-
cendo sua exclusividade e a santidade 
do seu nome e do seu dia, o sábado 
(Dt 5:1-15), vivendo uma vida santa, 
nos contextos familiar (Dt 5:16,18)
e social (Dt 5:17,19-21). Nosso Se-
nhor diz que essas obras devem nas-
cer de um coração puro, não do de-
sejo por reconhecimento (Mt 5, 6, 7).
Evidenciemos em nossa vida a Pala-
vra de Deus!

2. Demonstremos a nossos ir-
mãos de fé o amor de Deus. 

Como estudamos na lição de hoje, 
aquele que diz estar na luz e odeia a 
seu irmão, até agora, está nas tre-
vas. (1 Jo 2:9). Odiar, na carta de 
1 João, é não cuidar das necessida-
des de nosso irmão de fé. Amar, por 

sua vez, é mais que discurso bonito. 
No contexto de 1 João, é socorrer o 
irmão necessitado; é fazer algo prá-
tico pelo próximo. Precisamos, com 
urgência, viver para amar de maneira 
concreta nosso irmão.

Talvez algum cristão na igreja 
da qual você faz parte necessite 
de uma orientação doutrinária, de 
orar junto. Pode ser que esteja pas-
sando por dificuldades financeiras. 
Quem sabe você possa ajudá-lo a 
arrumar um emprego! Talvez ele 
precise de medicamentos para tra-
tar uma enfermidade ou, quem 
sabe, de roupas, calçados ou ali-
mentos! Veja qual é a necessida-
de e o ajude. Demonstre que você 
pertence a Jesus!

05. Fale sobre as atitudes que podemos ter para evidenciarmos que 
somos salvos (Dt 5:1-15). 

06. Como propõe a aplicação 2, pense em mais ações através das 
quais você possa ajudar um irmão de fé. 
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DESAFIO DA SEMANA

Aprendemos que, se temos conhecimento de Deus, nossa vida 
deve andar segundo a confissão da nossa fé. Nosso exemplo é o 
Cristo. E nosso amor é demonstrado aos nossos irmãos. Diante 
de tantas verdades da Palavra de Deus, temos de verificar alguns 
detalhes para vivermos de acordo com a doutrina que professa-
mos. Nossas palavras devem estar em concordância com nossa 
prática de vida. 

O primeiro detalhe é nos perguntar: Como temos vivido os 
mandamentos de Deus? Destacamos, aqui, o sábado. Faça uma 
verificação de como o tem guardado. Procure na palavra como 
Jesus se comportou nesse dia (Mt 12:1-12). O segundo detalhe 
é ver quem está precisando de alguma ajuda. Fale com o pastor 
local, com a junta assistencial para ver como pode ajudar um 
irmão de fé. 
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TEXTO BÁSICO

Não ameis o mundo nem o que nele há. 
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai 
não está nele. (1 Jo 2:15)

Hinos sugeridos – Inicial: HBJ 44 • Final: BJ 119 / HBJ 340

Não ame 
o mundo4

25 DE ABRIL DE 2015

OBJETIVO

Mostrar ao estudante da 
Escola Bíblica as razões 
pelas quais o cristão não 
pode amar o mundo, a 
fim de que não admire 
seus valores, nem caia em 
suas ciladas. 

LEITURA DIÁRIA

D 19/04 1 Jo 3:1

S 20/04 1 Jo 3:2-3

T 21/04 1 Jo 3:4-5

Q 22/04 1 Jo 3:6-8

Q 23/04 1 Jo 3:9-10

S 24/04 1 Jo 3:11-12

S 25/04 1 Jo 3:13-14

INTRODUÇÃO 

A primeira carta de João tinha tudo para 
ter um tom pesado, pois foi escrita para con-
frontar os ensinos de falsos mestres e advertir 
os cristãos a não se deixar enganar por eles. 
Mas o velho apóstolo é um sábio pastor. Ele 
sabe exortar. Ao mesmo tempo que adver-
te, também transmite ternura. Por isso, traz 
palavras positivas aos crentes, a fim de lhes 
fortalecer a fé. Ele os chama amorosamen-
te de “filhinhos” (1 Jo 2:12) e lhes lembra 
que seus pecados foram perdoados, graças 
ao nome de Jesus (1 Jo 2:12), e que os con-
sidera autênticos cristãos, pois conheciam a 
Deus (1 Jo 2:14). 

Aos pais, ele diz: Pais, eu lhes escrevo por-
que vocês conhecem aquele que é desde o 
princípio, ou seja, Jesus Cristo, nosso Senhor 
(1 Jo 2:13). Já aos jovens, diz o apóstolo: 
... eu lhes escrevi, porque vocês são fortes, e 
em vocês a Palavra de Deus permanece e vo-
cês venceram o Maligno (1 Jo 2:14). Após re-
animar e reconfortar os irmãos, afirmando sua 
maturidade espiritual e seu progresso na fé, 
a despeito das dificuldades que enfrentavam, 
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o apóstolo volta a exortá-los, agora, 
advertindo-os a não amar o mundo. 

É exatamente essa advertência que 
estudaremos nesta lição.

I O QUE O CRISTÃO PRECISA ENTENDER

Em 1 Jo 2:12-17, a palavra “mun-
do” se repete cinco vezes. Essa repe-
tição mostra a importância e a rele-
vância do assunto, não somente para 
os cristãos da Ásia Menor, no primei-
ro século, mas também para nós, em 
pleno século 21. Mundo é um con-
ceito importante nesta carta (ocorre 
23 vezes, em toda ela);1 contudo, es-
pecialmente neste trecho, João dese-
ja mostrar as razões pelas quais não 
devemos amar esse mundo. 

1. Sistema iníquo: João diz: Não 
amem o mundo nem o que nele 
há (1 Jo 2:15a). Mas o que o ter-
mo“mundo”significa aqui? Afinal, o 
mesmo apóstolo, em seu evangelho, 
diz que Deus amou o mundo de tal 
forma que deu o seu filho por ele 
(Jo 3:16). Estaria João dizendo que 
não podemos amar o mundo que o 
próprio Deus amou? Haveria, aqui, 
uma contradição? É certo que não. 
Toda essa confusão acerca de que 
mundo, especificamente, está sen-
do tratado aqui, em 1 João 2:12-17, 
ocorre em razão de haver, na Bíblia, 
pelo menos, três sentidos básicos 
para a palavra mundo (gr. kosmos), 
dependendo do contexto em que 
está inserida. 

1. Carson (2009:2101). 

O primeiro sentido é o de mundo 
como universo natural criado por 
Deus, isto é, o planeta Terra (cf. Sl 
24:1, 33:8, 89:11; Rm 1:20; 1 Tm 
1:15). O segundo sentido, é o de hu-
manidade ou raça humana. Esse, ali-
ás, é o sentido de João 3:16, ou seja, 
Deus amou a humanidade de tal ma-
neira que entregou seu único filho, 
Jesus Cristo. O terceiro sentido é o 
de mundo como sistema mundano 
ou estrutura social humana regida 
por valores completamente contrá-
rios à vontade de Deus, tais como: 
a injustiça, a ganância, a luxúria, o 
egoísmo, a promiscuidade, a perver-
sidade, o ódio etc. O deus desse sis-
tema é o diabo (cf. Jo 12:31, 14:30, 
16:11).

Nesse mundo, ou seja, nessa 
estrutura ou sistema, estão os ho-
mens e as mulheres que ainda não 
conhecem a Deus (cf. Gl 6:14; Ef 
2:2, 6:12; 2 Tm 4:10). Esse é o 
mundo que está no maligno, de 
acordo com a palavra (1 Jo 5:19). 
É “um sistema criado pela humani-
dade na tentativa de ser feliz sem 
Cristo”,2 em rebelião e oposição 
ao próprio Deus. Esse sentido de 
“mundo”refere-se a todos os luga-

2. MacDonald (2008:960). 
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res em que Jesus Cristo não é acei-
to, nem honrado (na sociedade, na 
política, e assim por diante). 

É a esse mundo que Paulo está 
se referindo, ao escrever: E não vos 
conformeis com este mundo (Rm 
12:2).  Tiago também escreveu a seu 
respeito (Tg 4:4). É a esse mundo 
que não podemos, de forma algu-
ma, amar – não ao mundo como 
humanidade ou planeta Terra. 
Quem ama esse sistema iníquo, não 
pode amar a Deus, conclui o após-
tolo, pois ambos são incompatíveis: 
Se alguém amar o mundo, o amor 
do Pai não está nele (1 Jo 2:15b). 
João está mostrando mais uma ca-
racterística do verdadeiro cristão, ou 
seja, que este não ama o mundo, de 
maneira alguma. 

2. Valores corrompidos: A 
segunda razão pela qual não de-
vemos amar o mundo é que seus 
valores são corrompidos: Porque 
tudo o que há no mundo, a concu-
piscência da carne, a concupiscên-
cia dos olhos e a soberba da vida, 
não vem do Pai, mas sim do mun-
do (1 Jo 2:16). Este versículo nos 
ensina que “estes três são os com-
ponentes essenciais do mundo, 
as três forças motoras do sistema 
mundano”:3 a concupiscência da 
carne, a concupiscência dos olhos 
e a soberba da vida. 

3. Dugan (2012:1700). 

A palavra “concupiscência” é si-
nônimo de cobiça, desejo etc. Na 
Bíblia, ela sempre aparece de forma 
negativa. A concupiscência da carne 
está relacionada a desejos, apetites e 
impulsos ilícitos da humanidade sem 
Deus. “Carne” diz respeito à nature-
za caída e corrompida dos seres hu-
manos. Diante disso, os desejos da 
carne estão dentro de nós, do nosso 
coração. Eles gritam para serem sa-
tisfeitos. A lista mais completa das 
obras da carne encontra-se em Gála-
tas 5:19-21.

A concupiscência dos olhos é o 
desejo “de contemplar aquilo que 
agrada aos olhos, mesmo que seja 
proibido”.4 Essa tentação nos ataca 
de fora para dentro. É a “tendên-
cia de se deixar cativar pela exibição 
externa das coisas, sem investigar 
os seus valores reais”.5 Está rela-
cionada ao materialismo, ao con-
sumismo, à inveja etc. Já a soberba 
da vida é a tentação do poder e da 
fama. Está ligada à satisfação do 
ego, ao orgulho e à autossuficiên-
cia. É o desejo de brilhar e ofuscar 
os outros.

Segundo João, são esses três va-
lores corrompidos que alimentam 
e promovem todo o sistema mun-
dano. Quando os cristãos, mesmo 
permanecendo frequentes à igreja, 

4. Lopes (2004:69).

5. Lopes (2010:124).
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passam a aderir e a admirar esses 
valores pecaminosos, estão sucum-
bindo ao mundanismo. Mas João 
nos adverte: Não há a mínima pos-
sibilidade de andar de mãos dadas 
com esse mundo e com Deus. Ou 
se ama a Deus ou ao mundo. É pre-
ciso escolher.  

3. Prazeres transitórios: A ter-
ceira razão pela qual não devemos 
amar o mundo é que seus prazeres 
são transitórios: Ora, o mundo passa, 
e a sua concupiscência (1 Jo 2:17a). 
Esse sistema mundano, que ofere-
ce deleites momentâneos, tem um 
destino certo: o completo desapare-
cimento. Todas as suas perversões, 
bizarrices, distorções, podridões e 
crueldades, todo o seu ódio e toda 
a sua mentira desaparecerão, bem 
como suas alegrias efêmeras.

Quando Jesus voltar, esse sistema 
caracterizado por valores distorcidos 
não mais existirá (Ap 21:27). Esse 
mundo, portanto, tem seus dias 
contados; não durará para sempre. 
O apóstolo está nos ensinando que 
amar o mundo é o pior investimento 
que alguém poderia fazer, pois ele 
é passageiro. Sem dúvida, “cons-
trutores inteligentes não edificam 
sobre uma fundação instável”,6 não 
é mesmo?

Contudo, é exatamente isso que 
fazemos, quando encontramos sa-

6. Idem.

tisfação nos prazeres efêmeros do 
mundo. Somos como empresários 
investindo em um banco prestes 
a quebrar ou como construtores 
tentando edificar um prédio sobre 
um terreno que logo irá ceder. As 
alegrias e os prazeres do mundo 
são transitórios como uma nebli-
na; não podemos investir nossa 
vida neles. 

A sedução do mundo, “na reali-
dade, é uma miragem que um via-
jante no deserto busca, entra cada 
vez mais nele e termina morrendo 
num areal vazio”;7 não passa de 
mera ilusão (1 Co 7:31). Em con-
traste, diz o apóstolo, aquele que 
faz a vontade de Deus, permanece 
para sempre (1 Jo 2:17b). Despre-
zar os prazeres efêmeros do mundo 
não traz pesar ao coração do ver-
dadeiro cristão, pois este sabe que 
viverá eternamente para se deleitar 
em alegrias incomensuráveis e pra-
zeres indizíveis.

Pois bem, são estas as razões pe-
las quais não devemos amar o mun-
do: Primeiro, porque este é um sis-
tema iníquo; segundo, porque seus 
valores são corrompidos, e, terceiro, 
porque seus prazeres são transitó-
rios. Na segunda parte desta lição, 
veremos dois princípios que nos aju-
darão a praticar tudo que aprende-
mos até aqui.

7. Dugan, op. cit., p. 186.
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II  O QUE O CRISTÃO PRECISA PRATICAR

01. A carta de 1 João tinha tudo para ter um tom pesado de 
advertência. Por que não tem? Você concorda que João era um sábio 
pastor? Por quê? 

02. De acordo com o item 1; Rm 12:2; 1 Jo 2:12-17, responda: A que 
mundo João se refere, ao qual não podemos amar? Pense nos três 
sentidos básicos para a palavra mundo, na Bíblia. 

03. Qual a segunda razão para não amar o mundo? De acordo com 
o texto, quais as três forças motoras do sistema mundano? Utilize o 
item 2 e 1 Jo 2:16. 

04. Qual a terceira razão para não amar o mundo? O que acontecerá 
com esse sistema mundano, quando Jesus voltar, de acordo com 
Ap 21:27? O que a Bíblia diz sobre o mundo? Leia 1 Co 7:31 e 1 Jo 2:17.

 1. Cuidado! Não admire os 
valores do mundo!

João nos ensina que não existe 
a mínima possibilidade de alguém 

amar o mundo e ser, ao mesmo tem-
po, um verdadeiro cristão. Ele diz, 
enfaticamente: Se alguém ama o 
mundo o amor do Pai não está nele 
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(1 Jo 2:15). Isso não é brincadeira. Há 
muitas pessoas que estão na igreja, 
mas que amam os valores do mundo 
(a ambição, a ostentação, a luxúria, 
a inveja, o consumismo, o materialis-
mo, o egoísmo etc.). 

Trata-se de pessoas religiosas, 
mas que possuem um estilo de vida 
marcado pela satisfação de seus 
desejos egoístas. Esses não são au-
tênticos cristãos. São como Demas, 
denunciado por Paulo como amante 
deste mundo (2 Tm 4:10). Mas a Es-
critura diz que a amizade do mundo 
é inimizade contra Deus (Tg 4:4). Por 
isso, cuidado! Não admire os valores 
deste mundo!

2. Cuidado! Não caia nas cila-
das do mundo!

O sistema iníquo que a Bíblia 
chama de mundo está com os dias 
contados. João disse, com abso-

luta certeza: Ora, o mundo passa 
(1 Jo  2:17), e Paulo disse o mes-
mo aos Coríntios (cf.1 Co 7:31). O 
que a Bíblia está fazendo é cha-
mar nossa atenção para a transi-
toriedade dos prazeres mundanos. 
Eles não são reais. Na verdade, são 
ciladas. Mas quantos crentes têm 
caído nessas ciladas! 

Alguns abandonam a igreja, a 
fé cristã, o casamento, os amigos 
cristãos para lançar-se aos prazeres 
ilusórios desse sistema iníquo. Eles 
são motivados pelo amor ao poder, 
ao dinheiro, à fama, pelo desejo por 
sexo sem compromisso, por uma fal-
sa liberdade e por uma suposta feli-
cidade. Mas essas alegrias são tran-
sitórias. Somente aquele que faz a 
vontade de Deus permanece eterna-
mente (1 Jo 2:17). Por isso, cuidado: 
Não caia nas ciladas deste mundo!

05. De acordo com 1 Jo 2:15 e Tg 4:4, existe a possibilidade de ser 
um autêntico cristão e, ainda assim, amar o mundo e admirar seus 
valores? Baseie-se na primeira aplicação. 

06. Discuta com os demais irmãos sobre a transitoriedade dos 
prazeres que o mundo nos oferece (1 Co 7:311; Jo 2:17). Por que há 
crentes que caem nas ciladas desse mundo?
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DESAFIO DA SEMANA

A Bíblia é bem enfática em relação ao mundo, como sistema iní-
quo regido por valores contrários ao reino de Deus: Não podemos, 
de maneira alguma, amá-lo (1 Jo 2:15). Não é à toa que Tiago nos 
exorta a não nos deixar corromper por este mundo (Tg 1:27). De 
acordo com o apóstolo, aquele que é amigo deste mundo torna-
se inimigo de Deus (Tg 4:4). Paulo também nos adverte a não nos 
conformarmos a este mundo (Rm 12:1-2).

É muito provável que você conheça pessoas que já congregaram 
com você na mesma igreja, mas que acabaram amando esse mun-
do e se conformando a ele. São pessoas que hoje se encontram 
longe da verdadeira fé cristã. Seu desafio é, primeiramente, orar 
por elas; depois, convidar outros cristãos para visitá-las, a fim de 
orar com elas e lembrar-lhes que Jesus continua de braços abertos 
a todos que se voltam a ele com fé.
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2 DE MAIO DE 2015

LEITURA DIÁRIA

D 26/04 1 Jo 3:15-16

S 27/04 1 Jo 3:17-18

T 28/04 1 Jo 3:19-20

Q 29/04 1 Jo 3:21-22

Q 30/04 1 Jo 3:23-24

S 01/05 1 Jo 4:1-2

S 02/05 1 Jo 4:3-4

Hinos sugeridos – Inicial: BJ 202 / HBJ 177 • Final: BJ 121 / HBJ 260

TEXTO BÁSICO

Quem é o mentiroso, senão aquele que nega 
que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o 
que nega o Pai e o Filho. (1 Jo 2:22)

OBJETIVO

Mostrar biblicamente ao 
estudante da palavra as 
mentiras que os anticristos 
contam a respeito de 
Cristo e as verdades que 
os cristãos precisam saber 
para discernir o erro e 
permanecer na verdade. 

5 Rejeite as 
heresias

INTRODUÇÃO

Continuamos nossa série de estudos nas 
cartas de João. A seção de que trataremos 
agora, 1 Jo 2:18-28, diz respeito a algumas 
heresias. A palavra heresia vem do grego hai-
resis e tem muitos significados: opiniões des-
truidoras (2 Pd 2:1); seitas ou facções, etc. 
Dentro do contexto do cristianismo, significa 
doutrina contrária às verdades cristãs revela-
das na Bíblia. A heresia “é uma negação deli-
berada da verdade revelada, juntamente com 
a aceitação do erro”.1 

Quem pratica a heresia é chamado de here-
ge. Muitas pessoas dizem que não importa o 
que você crê; o importante é ser sincero. Mas 
não é isso que João ensina, neste trecho da 
carta. Ele emite um alerta quanto aos anticris-
tos, aqueles que procuravam torcer os ensi-
nos de Jesus, os hereges da época. Ao cristão, 
cabe o cuidado de identificar os hereges e as 
heresias, que negam, sobretudo, a encarna-
ção e a divindade de Jesus, duas verdades bí-
blicas fundamentais. 

1. Elwell (2009:247-249). 
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Filhinhos, já é a última hora... (1 Jo 
2:18a). É assim que, carinhosamen-
te, o apóstolo João se dirige aos cris-
tãos para ensinar-lhes sobre “os últi-
mos dias”. Esta é a expressão utiliza-
da por ele para se referir ao período 
entre as duas vindas de Cristo, isto é, 
“encarnação, morte e ressurreição, e 
depois a parousia ou segunda vinda, 
em glória”.2 Essa noção de tempo é 
necessária para que os cristãos de 
verdade possam rejeitar as heresias. 
Se a “última hora” é o tempo entre 
as duas vindas, então, é o tempo em 
que nós também estamos vivendo. 
Por isso, as orientações do apóstolo 
são extremamente pertinentes aos 
cristãos hodiernos. 

1. As mentiras: Para que os ver-
dadeiros cristãos rejeitem as here-
sias, é preciso detectar as mentiras 
que ameaçam a fé. Neste trecho de 
1 João 2:18-28, são-nos reveladas al-
gumas. Essas mentiras vêm do anti-
cristo (v.18b). Mas o que é o anticris-
to? Segundo o comentário bíblico 
O Apocalipse: “Esse é o homem que 
a Bíblia chama (...) de Iníquo, homem 
da iniquidade, Filho da Perdição (1 Jo 
2:18; 2 Ts 2:3-4, 9)”.3 Sua tarefa “é 
a guerra contra o povo de Deus e o 
desejo de ocupar o lugar de Deus”.4 

2. Lopes (2004:74). 

3. Rocha (2014:99). 

4. Lopes, op. cit. 

O apóstolo trata também sobre 
os “anticristos”. Em contraste com o 
anticristo que virá, eles já estão por 
aí, perturbando os cristãos. E quem 
são eles? São mestres humanos que 
saíram do meio da igreja, abandona-
ram a comunhão e a verdade. O ter-
mo “anticristos”, que ocorre somen-
te nas epístolas de João, refere-se a 
“todos os que negam que Jesus é o 
Messias e que, de fato, veio em carne 
(1 Jo 2.18,22; 4.3; 2 Jo 7)”. O após-
tolo João declara que esses falsos 
mestres saíram do meio dos cristãos, 
para que se manifestasse que, na ver-
dade, não eram cristãos (1 Jo 2:19). 

Eis, aqui, duas mentiras dos anti-
cristos da época de João: A primei-
ra é que Cristo não veio em carne. 
Assim é dito: Quem é o mentiroso, 
senão aquele que nega que Jesus é 
o Cristo? (1 Jo 2:22a). Essa é a men-
tira das mentiras. Negar que Jesus é 
o Messias é negar sua encarnação 
real, sua morte substitutiva, sua res-
surreição gloriosa. Os falsos mestres 
da época de João criaram um cristo 
diferente do apresentado na Escri-
tura. Um deles, chamado Cerinto5 
(100 d. C.), ensinava que o Cristo era 
uma espécie de espírito que entrou 
no corpo de Jesus, no batismo, e o 
abandonou, antes da cruz.6 Tudo isso 

5. Keener (2004:760). 

6. Stott (1982:96). 

I O QUE O CRISTÃO PRECISA ENTENDER
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para negar a encarnação do Senhor. 
A segunda mentira é que Cristo 

não é Deus. Diz o texto: Todo aquele 
que nega o Filho, esse não tem o Pai 
(1 Jo 2:23a). Não é correto negarmos 
a unidade de natureza entre o Pai e 
o Filho, pois “não é possível ter o Pai 
sem ter o Filho.”7 Jesus é Deus igual 
o Pai. Um cristão de verdade crê nis-
so, porque “a prova doutrinária fun-
damental do cristão professo diz res-
peito ao seu conceito da Pessoa de 
Jesus”.8 Devemos confessar o Cristo 
da palavra; do contrário, seremos 
anticristos (1 Jo 2:22b).

2. As verdades: Vimos, pelo me-
nos, duas mentiras que devemos re-
jeitar, como verdadeiros cristãos: que 
Cristo não veio em carne e que não 
era Deus. Em oposição às mentiras, 
João apresenta algumas verdades. 
A primeira é: Ora, vós tendes a unção 
da parte do Santo (1 Jo 2:20a - AS21). 
Isso quer dizer que, assim como Je-
sus, que é o Cristo, foi ungido com o 
Espírito Santo (At 10:38), os cristãos 
de verdade também o foram.

A palavra traduzida por “unção”, 
aqui, é chrisma. Para a maioria dos 
estudiosos, refere-se ao Espírito San-
to, que o cristão recebe, quando crê 
em Jesus. No Antigo Testamento, só 
os sacerdotes, os reis e os profetas 
eram ungidos e separados por Deus. 
Na Nova Aliança, esse é um privilé-
gio de todo cristão. Aqui, temos a 

7. MacDonald (2008:961).

8. Stott, op. cit. 

segunda verdade: ... e todos tendes 
conhecimento (1 Jo 2:20b – AS21). 
O fato de o Espírito habitar no crente 
em Cristo, dá a este “a capacidade 
de discernir entre a verdade e o er-
ro”.9 Por isso, João diz: ... a unção 
que dele recebestes permanece em 
vós, e não tendes necessidade de 
que alguém vos ensine (1 Jo 2:27a). 

E o que o Espírito nos ensina? João 
nos responde, no seu evangelho: 
... o Espírito Santo, a quem o Pai en-
viará em meu nome, esse vos ensi-
nará todas as coisas e vos fará lem-
brar de tudo o que vos tenho dito 
(Jo 16:26). Portanto, o Consolador nos 
ensina a Palavra de Deus, encarnada 
em Jesus. Toda a Bíblia é o conheci-
mento de que precisamos para andar 
no caminho certo e rejeitar o erro. 

Cristãos de verdade certamente 
podem “discernir as coisas divinas 
que estão fora do alcance de um fi-
lósofo incrédulo”,10 por ter a unção 
do Santo, o Espírito que é a própria 
verdade (1 Jo 5:6). Ouçamos a voz 
do Espírito, que nos orienta, por 
meio das Escrituras, para permane-
cermos na fé e não cairmos na con-
versa dos hereges.

3. Os antídotos: Na parte final do 
trecho que estamos estudando, João 
parece apresentar, além da verdade, 
uns antídotos contra as heresias, e a 
palavra-chave, aqui, é “permanecer”. 
Este verbo é a tradução para a pala-

9. MacDonald, op. cit. 

10. Idem. 
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vra grega meno, cuja ideia é manter 
firme o que pode ser perdido.11 O 
primeiro antídoto é permanecer no 
Evangelho. João diz: Permaneça em 
vós o que ouvistes desde o princípio 
(1 Jo 2:24a). Os cristãos tinham de se 
manter fiéis ao ensino dos apóstolos 
e preservar o evangelho bíblico.12 
O que ele pede é fidelidade à Palavra 
de Deus. Uma coisa é contextualizar 
o evangelho, e isso deve ser feito 
pela igreja; outra, é mudar o evange-
lho, e isso deve ser evitado.  

O segundo antídoto é permanecer 
em comunhão com Deus. Leiamos 
1 Jo 2:24b: Se em vós permanecer o 
que desde o princípio ouvistes, tam-
bém permanecereis vós no Filho e 
no Pai. A crença na palavra nos leva 
à comunhão com Deus. Precisamos 
entender que “‘permanecer’ expres-

11. Arrington; Stronstad (2003:1777).

12. Stott, op. cit. 

sa um relacionamento contínuo”;13 
“é a mesma coisa que crer nele, co-
nhecê-lo e ter comunhão com ele”.14 
Sabemos que a comunhão com 
Deus, por meio do Espírito que está 
em nós, ajuda-nos a continuarmos 
fiéis a Deus e sua palavra (1 Jo 2:27). 
Somos chamados a ter um relaciona-
mento com a Triunidade. 

Como consequência de permane-
cer em Deus e em sua palavra, temos 
a vida eterna (1 Jo 2:25).  Quem tem 
comunhão com Cristo pode estar 
certo de que não será envergonhado 
na volta sua volta: Filhinhos, agora, 
pois, permanecei nele, para que, 
quando ele se manifestar, tenhamos 
confiança e dele não nos afastemos 
envergonhados na sua vinda. (1 Jo 
2:28). A seguir, vamos à prática des-
ses ensinos. 

13. Rienecker; Rogers (1995:586). 

14. Lopes, op. cit., p.54.

01. Por que é importante saber o significado da “última hora” 
mencionada por João? Leia 1 Jo 2:18a.

02. Recapitule com a classe as mentiras apresentadas no item 1, para 
que os cristãos de verdade rejeitem as heresias. Utilize os textos de 
1 Jo 2:18b; 2 Ts 2:3-4, 9; 1 Jo 2:3,22.
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03. Com base no item 2 e em 1 Jo 2:20; At 10:38; Jo 16:26; 1 Jo 2:27, 
fale sobre o que é a “unção” que os cristãos têm e para que 
nos capacita.  

04. Fale sobre a importância do termo “permanecer” e seu 
significado, em 1 João. Leia e comente os textos de 1 Jo 2:24,27,28, 
com base no item 3. 

1. Tenhamos cuidado com a 
mentira. 

Ao escrever 1 Jo 2:18-25, o autor 
disse: Eu estou escrevendo isso a vo-
cês a respeito dos que estão tentan-
do enganá-los. (v.26 NTLH). Estamos 
vivendo, sem dúvida, um tempo de 
muitas heresias, um aumento consi-
derável de interpretações equivoca-
das da Bíblia, um desprezo conside-
rável pela doutrina e a lei de Deus. 
Devemos, então, como conhecedo-
res da palavra, identificar os perigos 
doutrinários que nos circundam, as 
mentiras ventiladas em sites, redes 
sociais, filmes, músicas, livros etc. 

Nesta última hora que estamos 
vivendo, há muitos que se levan-
tam contra Cristo. Se os seguirmos e 
acreditarmos no que dizem, seremos 

anticristos. Portanto, cuidado com 
aqueles que criticam Cristo e sua 
igreja! Cuidado com aqueles que di-
zem que Cristo não tinha um corpo 
como o nosso! Cuidado com aqueles 
que não acreditam que Jesus é Deus 
igual o Pai e o Espírito! Afastemo-
nos cada vez mais da mentira. 

2. Tenhamos apreço pela
verdade.

Estudamos que o Espírito ensina a 
respeito de tudo, e os seus ensinamen-
tos não são falsos, mas verdadeiros 
(1 Jo 2:27b – NTLH). A base de uma 
fé sólida e profunda é o conhecimento 
da Palavra de Deus. Para sermos for-
tes na fé, devemos nos alimentar da 
Escritura, praticá-la e pregá-la. Que tal 
conversarmos mais com cristãos que a 
conhecem profundamente ou nos ins-

II  O QUE O CRISTÃO PRECISA PRATICAR
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crevermos num curso de teologia da 
Fatap? Será enriquecedor!

Que tal lermos autores cristãos sérios 
e bíblicos? Será muito bom! Além dis-
so, devemos nos relacionar com Deus, 
por meio da oração, do jejum, do servi-

ço na igreja e na comunidade. Que tal 
conhecermos mais da palavra para nos 
aprofundarmos na fé e compartilhar-
mos mais o evangelho? Façamos isso. 
O Espírito Santo, que está em nós, 
nos ajudará.

DESAFIO DA SEMANA

Manter a fé em Cristo é uma batalha diária. Mas tenhamos a cer-
teza de uma coisa: Quem é salvo em Jesus tem o Espírito, tem a ilu-
minação dele para que, por meio da palavra, saiba discernir entre a 
verdade e a mentira. Nosso desafio, para esta semana, é verificar a 
possibilidade de adquirir um livro cristão que nos ajude a identificar o 
que é heresia e como esta tem infectado crentes e descrentes. 

Além disso, procuremos conversar com quem está enfrentando 
uma crise de fé. Talvez se trate de quem não crê que Jesus veio em 
carne e também é Deus. Procuremos convidar essa pessoa para es-
tudar estas lições de João com mais alguém que conheça a palavra. 
Quem sabe, ao final dos estudos, ela creia no Cristo, segundo as 
Escrituras, e, assim, rejeite as heresias. 

05. Por que é importante termos cuidado com as mentiras divulgadas 
por aí contra Cristo e a palavra de Deus?

06. Fale sobre a importância do aprofundamento na palavra, nestes 
tempos de tantas visões da Bíblia. 
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TEXTO BÁSICO

Vede que grande amor nos tem concedido o 
Pai, a ponto de sermos chamados filhos de 
Deus; e, de fato, somos filhos de Deus. 
(1 Jo 3:1)

Viva como filho 
de Deus

LEITURA DIÁRIA

D 03/05 1 Jo 4:5-6

S 04/05 1 Jo 4:7-8

T 05/05 1 Jo 4:9-10

Q 06/05 1 Jo 4:11

Q 07/05 1 Jo 4:12

S 08/05 1 Jo 4:13-14

S 09/05 1 Jo 4:15-16

OBJETIVO

Ajudar o aluno da Escola 
Bíblica a identificar os 
legítimos filhos de Deus, 
entender seus direitos 
e seus deveres, e, desse 
modo, desafiá-lo a viver 
como tal. 

9 DE MAIO DE 2015

8888

INTRODUÇÃO 

No evangelho que traz o seu nome, João 
escreveu que Deus nos ama tanto que foi ca-
paz de enviar Jesus Cristo para morrer em nos-
so lugar e nos dar perdão e salvação (Jo 3:16). 
Disse também que todo aquele que acreditar 
nessa mensagem, que entender a obra de Je-
sus de Nazaré na cruz e o receber no coração, 
ganha, novamente, o direito de se tornar filho 
de Deus (Jo 1:12). 

Isso acontece por pura graça e bondade de 
Deus, pois, lá no início do mundo, no Éden, 
nós fomos rebeldes contra o Pai e abrimos 
mão do direito de sermos filhos. E é exata-
mente por isso que, na carta (1 Jo 3:1), vemos 
o apóstolo fascinado, diante do imenso amor 
de Deus por nós. Mesmo sem merecermos, 
mesmo sendo ingratos, falhos, ele nos amou 
tanto, a ponto de nos aceitar de volta como 
seus filhos, por meio de Jesus. 

6
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Os falsos mestres, tão combati-
dos por João nas cartas, estavam se 
autoproclamando “os verdadeiros 
filhos de Deus”, e isso era uma men-
tira.1 Mas como saber quem são os 
verdadeiros filhos de Deus? Existe 
teste de DNA para isso? De acordo 
com 1 João 2:29 a 3:24, é possível 
comprovar essa paternidade, porque 
os filhos de Deus têm um estilo de 
vida diferente. Observe algumas de 
suas marcas: 

1. Comunhão com o Pai: De 
acordo com João, a primeira marca 
dos autênticos filhos de Deus é que 
se relacionam bem com o Pai. Deus 
deseja ser amigo de seus filhos, pois 
não é um pai só de nome, nem é 
um pai ausente, como muitos pais 
humanos. Ele quer ter comunhão 
conosco, e a base dessa comunhão 
é o amor.2 Por isso, o texto se inicia 
assim: Vede que grande amor nos 
tem concedido (1 Jo 3:1). 

O apóstolo nos ensina algumas 
lições sobre esse amor: Em primei-
ro lugar, ele pode ser percebido. 
A palavra “vede” aponta para este 
fato (1 Jo 3:1). A manifestação do 
amor do Pai por nós aconteceu atra-
vés de uma pessoa histórica: Jesus 
de Nazaré, cujo sacrifício na cruz é a 
prova mais eloquente de que somos 

1. Wilkinson; Boa (2000:529). 

2. Wiersbe (2006:648). 

amados. Em segundo lugar, esse 
amor pode ser experimentado. João 
continua dizendo que o mundo não 
nos conhece, porque não o conhe-
ceu (1 Jo 3:1b).  Curiosamente, não 
só aqui, mas em outras partes deste 
capítulo, o verbo “conhecer”, tradu-
ção para a palavra grega ginosko, é 
usado em referência a Deus e ao seu 
amor (1 Jo 3:6,16,19, 20,24). 

A razão para o uso desse verbo é 
simples: Na língua original, ginosko 
se refere a um “conhecimento expe-
rimental”, ou seja, não se trata de um 
saber inato, mas de um conhecimen-
to que vem através da experiência. 
O cristão de verdade experimenta, 
todos os dias, o amor do Pai, porque 
tem comunhão com ele, e, por isso, 
tem propriedade para falar desse as-
sunto. Em terceiro lugar, esse amor 
pode ser correspondido. Os filhos, 
por enxergarem e experimentarem o 
amor do Pai, inevitavelmente, ficam 
desejosos por correspondê-lo. 

Nada que façamos paga o que 
Deus fez por nós. Mas espera-se que 
os filhos de Deus, em gratidão a ele, 
tenham um estilo de vida diferente e 
busquem ser parecidos com ele. Eles 
fazem isso obedecendo aos seus man-
damentos e fazendo a sua vontade. 
De fato, a obediência é a marca dos 
filhos de Deus e a rebeldia é a marca 
dos filhos do diabo (1 Jo 3:2-10). João 
disse que quem é nascido de Deus 

I O QUE O CRISTÃO PRECISA ENTENDER
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não vive pecando (1 Jo 3:9). Ele tam-
bém disse: Se sabeis que ele é justo, 
sabeis que todo aquele que pratica a 
justiça é nascido dele (1 Jo 2:29). Vi-
vamos em justiça e santidade, porque 
é assim que vivem os filhos de Deus. 
Essa é a prova de que temos comu-
nhão com o Pai (1 Jo 1:6-7). 

2. Amor pelo semelhante: A se-
gunda marca que comprova a nossa 
filiação em relação a Deus pode ser 
vista na maneira pela qual tratamos 
as pessoas. Os filhos de Deus, além 
de amarem seu Pai, amam também 
os seus irmãos. Para exemplificar 
isso, em 1 Jo 3:11-18, o apóstolo 
apresenta quatro níveis de relaciona-
mento entre pessoas,3  que nos mos-
tram o que é errado e o que certo, 
no nosso relacionamento com nos-
sos semelhantes: 

O primeiro nível é o do homicí-
dio. O maior exemplo desse nível de 
relacionamento é Caim. João diz: 
... esta é a mensagem que ouvistes 
desde o princípio: que nos amemos 
uns aos outros. Não como Caim, 
que era do maligno e matou a seu 
irmão (1 Jo 3:11-12). 

O segundo nível de relacionamen-
to é o da inimizade. Este é o nível 
do mundo (1 Jo 3:13), em que as 
pessoas se relacionam com rivalida-
de e rancor. João toma por exemplo 
o ódio que alguém sente por outra 
pessoa. Para ele, quem alimenta o 
ódio não é muito diferente de Caim 

3. Ibidem, pp.654-58.

(1 Jo 3:15). Por isso, os legítimos fi-
lhos de Deus não guardam rancor.  

O terceiro nível é o da indiferença. 
Atente para o versículo 17: Ora, aque-
le que possuir recursos deste mundo, 
e vir a seu irmão padecer necessida-
de, e fechar-lhe o seu coração, como 
pode permanecer nele o amor de 
Deus?. Você não precisa matar, nem 
odiar, para cometer pecado. Basta 
não fazer nada pelo necessitado; ape-
nas o ignore (cf. Tg 2:15-16). Os legí-
timos filhos de Deus têm compaixão 
pelos outros. 

Por último, João apresenta o nível 
do sacrifício. Este é o nível de relacio-
namento mais elevado. É a maneira 
de Jesus se relacionar. João escreveu: 
Nisto conhecemos o amor: que Cris-
to deu a sua vida por nós; e deve-
mos dar nossa vida pelos irmãos (1 
Jo 3:16). Se você quer saber a ma-
neira certa de se relacionar com os 
outros, olhe para Jesus e veja como 
ele tratou as pessoas. Ele as amou 
tanto que foi capaz de se sacrificar 
por elas. Os filhos de Deus devem ter 
essa mesma atitude de entrega em 
seus relacionamentos. Eles não po-
dem amar só de palavras, mas por 
meio de ações concretas (1 Jo 3:18).

3. Coração bem tranquilo: Em 
1 João 3:19, lemos: E nisto conhece-
remos que somos da verdade, bem 
como, perante ele, tranquilizaremos 
o nosso coração. Na NTLH, este texto 
está assim: ... nosso coração se sente 
seguro na presença dele. João apre-
senta esta marca dos filhos de Deus: 
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eles não têm medo do Pai. Quem 
conhece a Deus, por meio da comu-
nhão, sabe que ele não é um Senhor 
tirano, mas um Pai amoroso e bon-
doso, que só quer o nosso bem. 

Além disso, o apóstolo apresenta 
três razões para os filhos de Deus 
terem um coração tranquilo. A pri-
meira razão é o perdão garantido. 
É confortante o que nos diz o ver-
sículo 20: ... se o nosso coração nos 
acusar, certamente, Deus é maior 
do que o nosso coração e conhece 
todas as coisas. Até mesmo quando 
nossa consciência nos incomodar e, 
em nosso coração, estiver pesando 
alguma culpa, podemos correr para 
os braços do Pai, na certeza de que 
ele nos perdoará (1 Jo 1:7-10). 

 A segunda razão é a oração res-
pondida. Diz o texto: Aquilo que 
pedimos dele recebemos, porque 
guardamos os seus mandamentos 
e fazemos diante dele o que lhe é 
agradável (1 Jo 3:22). É esta certeza 
que nos dá segurança: o Pai sem-
pre nos ouve. Quando compara-
mos este texto com o de 1 Jo 5:14, 
entendemos que, quanto maior é 
nossa comunhão com o Senhor, 
melhor é a nossa sintonia com ele 
na oração. Assim, oramos do jeito 
certo e de acordo com a sua von-

tade. Desse modo, nossa petição é 
sempre atendida. 

A terceira razão que tranquiliza o 
coração dos filhos de Deus é a pre-
sença do Espírito. João escreveu: E 
nisto conhecemos que ele perma-
nece em nós, pelo Espírito que nos 
deu (1 Jo 3:24b). O que mais testifi-
ca a nossa comunhão com Deus é a 
presença do Espírito Santo em nosso 
coração. Ele nos guia, nos ilumina 
e nos santifica. Paulo já havia dito: 
... todos os que são guiados pelo 
Espírito de Deus são filhos de Deus 
(Rm 8:14). Em seguida, completa: 
... recebestes o Espírito de adoção, 
baseados no qual clamamos: Aba, 
Pai. O próprio Espírito testifica com 
o nosso espírito que somos filhos de 
Deus. (Rm 8:15b-16). 

De acordo com Gálatas 4:6, Deus 
colocou o seu Espírito em nós para 
nos ensinar a chamá-lo de Pai. Cris-
tãos de verdade podem, em certos 
momentos vida, até duvidar de que 
sejam filhos legítimos, mas, logo que 
percebem a presença do Espírito 
Santo, são curados de suas dúvidas e 
desfrutam a paz. Assim, vimos nesta 
parte do estudo, as marcas dos filhos 
de Deus: a comunhão com o Pai, o 
amor pelo semelhante e o coração 
bem tranquilo. 

01. Leia a introdução; Jo 3:16, 1:12; 1 Jo 3:1, e comente em sala sobre 
o fato de que somos filhos de Deus. Como isso é possível? 
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II  O QUE O CRISTÃO PRECISA PRATICAR

02. A primeira marca de que alguém é filho de Deus é a “Comunhão 
com o Pai”, que tem como base o amor. Explique por que o amor do 
Pai pode ser percebido, experimentado e correspondido. Baseie em 
1 Jo 3:1-10. 

03. Com base no item 2 e em 1 Jo 3:11-18, responda: Qual a segunda 
marca que comprova a nossa filiação em relação a Deus? Fale sobre 
os quatro níveis de relacionamento apontados por João. 

04. Após ler o item 3 e 1 Jo 3:19-24, responda: Por que os autênticos 
filhos de Deus podem ter o coração bem tranquilo?

1. Você é filho de Deus: conhe-
ça os seus direitos.

É magnífica esta constatação: So-
mos filhos de Deus (1 Jo 3:1). Não 
merecíamos nada; sequer éramos 
alguém, mas o olhar gracioso do 
Pai nos alcançou e fomos adotados 
por ele. Que honra! Você é filho(a) 
do Rei! E, se você é filho(a) do Rei, 
então pode entrar em sua presença, 
sem medo, e desfrutar da sua ami-

zade, do seu carinho e do seu cuida-
do. Pode conversar com ele à hora 
que quiser, por meio da oração. Es-
ses são direitos que, pela graça, ele 
lhe assegura. 

Não bastasse isso, Paulo nos 
lembra: Se somos filhos, então so-
mos herdeiros; herdeiros de Deus e 
co-herdeiros com Cristo (Rm 8:17). 
Saiba também que, embora seu Pai 
seja poderoso e ocupado, ainda as-
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sim, ele não abre mão de participar 
de sua vida, de se relacionar com 
você porque o ama. Por isso, “sen-
tir-se amado” por Deus é um privi-
légio que você tem. A propósito, 
João chama os leitores de sua carta 
de “amados” (cf. 1 Jo 3:2,21). Creia 
nisto: Você é amado por Deus! 

2. Você é filho de Deus: conhe-
ça os seus deveres.

Temos direitos, mas também te-
mos deveres. A Bíblia diz que de-
vemos honrar o nosso Pai celestial 
(Ml 1:6), sendo seus imitadores, 
como filhos amados (Ef 5:1). De 
acordo com João, quem é nascido 
de Deus deve se paracer com ele, 
em suas práticas de justiça e amor 
(1 Jo 2:29; 3:10). Sabemos que Deus 

é luz, não há nele treva nenhuma 
(1 Jo 1:5); por isso, devemos andar 
na luz e viver como filhos da luz 
(1 Jo 1:7; Ef 5:8). 

Nas cartas joaninas, luz é simbolo 
de pureza e santidade. Então, isso 
significa que o Pai é santo e que os 
filhos não podem viver em pecado 
(1 Jo 3:9). Em suma, o maior dever 
dos filhos é a obediência: Como fi-
lhos obedientes, não vos amoldeis 
aos desejos que tínheis em tempos 
passados na vossa ignorância (1 Pd 
1:14). Todavia, Deus não quer que 
você lhe obecedeça por medo ou 
simplesmente por obrigação. Ele es-
pera que você faça isso por gratidão, 
com o desejo sincero de correspoder 
ao seu amor. 

05. Quais são os direitos e os privilégios que você tem, por ser um 
filho de Deus? 

06. Além dos direitos, temos também obrigações. Faça uma lista de 
tudo que você lembrar que são deveres dos filhos de Deus.
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DESAFIO DA SEMANA

Vimos, neste estudo, que os falsos mestres, tão combatidos 
pelo apóstolo João, autoproclamavam-se os verdadeiros filhos 
de Deus; porém, nada comprovava isso. Eles viviam uma farsa! 
Diziam que eram os autênticos cristãos e que tinham um conhe-
cimento profundo e especial a respeito de Deus; contudo, não 
tinham nenhuma comunhão com ele. 

O apóstolo apressou-se em explicar que o cristão de verdade 
vive como filho de Deus, e quem é um autêntico filho de Deus 
tem, pelo menos, três marcas: comunhão com o Pai, ama o seu 
semelhante e tem coração tranquilo na presença de Deus. Seu 
desafio, nesta semana, é verificar como estão essas marcas em 
sua vida. Veja qual delas precisa ser mais bem desenvolvida. Não 
viva uma farsa. Seja um cristão de verdade.
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LEITURA DIÁRIA

D 10/05 1 Jo 4:17-18

S 11/05 1 Jo 4:19

T 12/05 1 Jo 4:20

Q 13/05 1 Jo 4:21

Q 14/05 1 Jo 5:1

S 15/05 1 Jo 5:2

S 16/05 1 Jo 5:3

16 DE MAIO DE 2015 Hinos sugeridos – Inicial: BJ 394 / HBJ 268 • Final: BJ 95 / HBJ 29

TEXTO BÁSICO

Amados, não creiam em qualquer espírito, 
mas examinem os espíritos para ver se eles 
procedem de Deus, porque muitos falsos 
profetas têm saído pelo mundo. (1 Jo 4:1 – NVI)

OBJETIVO

Mostrar ao estudante 
da Escola Bíblica o risco 
de sermos ingênuos 
acreditando em todo 
e qualquer ensino, 
sem, antes, analisarmos 
cuidadosamente 
as Escrituras.

Não seja
ingênuo!7

INTRODUÇÃO

É possível ouvi-los nos rádios, vê-los na 
televisão e assistir seus vídeos na internet. 
Podemos facilmente encontrá-los em igrejas 
evangélicas, com a Bíblia aberta em cima do 
púlpito, destilando sutilezas em seus ensinos 
letais. Sim, seus livros, CDs e DVDs, conten-
do ensinamentos antibíblicos que enganam 
o povo de Deus, são comprados aos milhares 
por incontáveis crentes. A quem estamos nos 
referindo? Aos falsos profetas! Claro que nem 
todo mundo é falso profeta; contudo, é preci-
so cuidado para não se deixar enganar. 

Jesus, há muito, nos alertou: Guardai-vos dos 
falsos profetas, que vêm até vós vestidos como 
ovelhas, mas interiormente são lobos devora-
dores (Mt 7:15). O Mestre nos advertiu a que 
tivéssemos cuidado com eles (Mc 13:21-23). Se-
guindo a mesma linha, o apóstolo João, no texto 
que serve de base para esta lição (1 Jo 4:1-6), 
nos alerta a não sermos ingênuos, mas, ao invés 
disso, examinarmos todo e qualquer ensino, a 
fim de sabermos se procede ou não de uma boa 
fonte. É sobre disso que trataremos nesta lição. 

Acesse os
Comentários Adicionais

e os Podcasts
deste capítulo em

www.portaliap.com.br
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A Bíblia é taxativa ao dizer que os 
cristãos não podem ser ingênuos, 
como crianças facilmente seduzidas 
por falsos ensinos (cf. Is 8:19-20; At 
20:29; Rm 16:17-19; 2 Co 11:4, 13-
15; Ef 4:14; Jd 4). Verdadeiros discí-
pulos de Jesus não dão audiência a 
falsos profetas (Mt 24:4-5,11,24). Os 
crentes precisam saber diferenciar 
ensinos bíblicos de ensinos antibíbli-
cos. Precisam saber distinguir entre 
os legítimos e os falsos mestres. Mas 
como? Vejamos o que João nos diz.  

1. Seja crítico: Não são poucos 
os que afirmam falar pelo Espírito 
Santo, ser profetas, homens e mu-
lheres de Deus. Muitos cristãos acre-
ditam que não podem sequer duvi-
dar dos ensinos de tais pessoas, pois 
estariam questionando o próprio 
Espírito Santo. Contudo, este é um 
pensamento equivocado. Paulo, por 
exemplo, nos disse para examinar as 
profecias (1 Ts 5:19-22). O mesmo 
disse Moisés (Dt 13:1-3). Sim, temos 
o direito e o dever, como cristãos, de 
avaliar o ensino de toda e qualquer 
pessoa, a fim de não sermos enga-
nados. É a palavra de Deus que nos 
garante isso.

É isso que aprendemos com João 
nesse texto. Ele alerta: Amados, não 
creiais a todo espírito, mas provai se 
os espíritos vêm de Deus (1 Jo 4:1a). 
É possível que o apóstolo use o ter-
mo espírito, aqui, para se referir a 

mestres.1 João está dizendo que de-
vemos ser críticos em relação àque-
les que ensinam. Infelizmente, ser 
crítico, para muitos, significa recla-
mar de tudo e ver defeito em todas 
as coisas, mas não é esse o sentido 
básico da palavra. Uma pessoa críti-
ca é aquela que examina, que avalia, 
que pondera e prova determinado 
ensino, antes de tomá-lo como ver-
dadeiro e correto. 

O cristão não deve ser ingênuo. 
Não pode cair na lábia de charlatões. 
Não pode acreditar em qualquer 
pessoa, somente porque afirma falar 
pelo Espírito Santo ou porque fala 
em nome de Deus. O crente caute-
loso precisa, primeiramente, aferir se 
seu ensino confere, de fato, com o 
que a Bíblia diz. Mas por que precisa-
mos ser tão cautelosos assim? João 
nos dá uma ótima razão: O fato é 
que muitos falsos profetas têm saído 
pelo mundo (1 Jo 4:1b). 

O apóstolo está se referindo aos 
falsos profetas que haviam sido 
membros da igreja, mas que saíram 
dela e, agora, apregoavam seus fal-
sos ensinos aos cristãos, tentando 
convencê-los (1 Jo 2:9). Infelizmente, 
a história se repete: Ainda hoje, mui-
tos saem da igreja por pregar falsos 
ensinos e muitos outros tentam en-
ganar os crentes, até dentro da igre-

1. MacDonald (2008:965). 

I O QUE O CRISTÃO PRECISA ENTENDER
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ja. Sendo assim, João está nos ensi-
nando a ser cristãos críticos, a provar 
aqueles que ensinam – seja na igreja, 
na televisão, no rádio ou na internet.

2.  Analise o conteúdo: Após di-
zer que devemos ser críticos, a fim 
de não sermos enganados pelos fal-
sos profetas, o apóstolo nos diz que 
devemos observar o conteúdo do 
ensino: Nisto conheceis o Espírito de 
Deus: todo espírito que confessa que 
Jesus Cristo veio em carne é de Deus; 
e todo espírito que não confessa a 
Jesus não é de Deus (1 Jo 4:2-3). 
Os leitores de João estavam sendo 
enganados por uma heresia que 
negava que Jesus poderia ser plena-
mente homem e Deus. Tal doutrina 
negava que Jesus veio em carne, ou 
seja, que se tornou verdadeiramente 
homem, que nasceu de uma virgem 
e morreu na cruz.

João diz aos crentes que esse en-
sino não provém do Espírito Santo. 
A Bíblia diz que o papel do Espírito 
Santo é, justamente, testemunhar, 
honrar e glorificar a Jesus Cristo 
(cf. Jo 15:26, 16:13-15). Portanto, 
nenhum ensino que contraria uma 
verdade bíblica acerca de Jesus pode 
ser considerado proveniente do Espí-
rito Santo. Muito pelo contrário, diz 
João, quando a Bíblia é distorcida e 
as verdades acerca da pessoa e da 
obra de Jesus são adulteradas, há 
outro espírito agindo: o do anticristo. 

Leia o que o apóstolo diz: ... e 
todo espírito que não confessa que 
Jesus Cristo veio em carne não é de 

Deus; mas este é o espírito do an-
ticristo, do qual já ouvistes que há 
de vir, e eis que está já no mundo 
(1 Jo 4:3). O anticristo será aquele 
que, pouco antes da volta de Jesus, 
guerreará contra a igreja (2 Ts 2:3-8). 
Ele se opõe a Cristo; por isso, é cha-
mado de anticristo. Contudo, João 
está dizendo que aqueles que, neste 
presente tempo, distorcem as verda-
des bíblicas acerca de Jesus são, de 
certa forma, anticristos, pois estão, 
evidentemente, em oposição a Jesus 
e ao seu evangelho (cf. Jd 4). 

A sentença clara do apóstolo é a 
de que tais pessoas não pertencem 
a Deus, pois quem nega o Filho nega 
também o Pai (1 Jo 2:22-23). Em 
suma, João está nos advertindo a es-
tarmos sempre atentos ao conteúdo 
daquilo que está sendo ensinado, 
seja por quem for, para que não se-
jamos, de forma alguma, enganados 
pelos falsos profetas e suas doutrinas 
(cf. At 20:30; 1 Tm 1:4-7,19, 6:20-
21; 2 Tm 2:17-18; 2 Pd 2:1). 

3. Considere a origem: Há, visi-
velmente, uma sequência lógica no 
ensino de João. De acordo com o 
apóstolo, para descobrimos se esta-
mos diante de um falso profeta e de 
um falso ensino, em primeiro lugar, 
devemos ser críticos e não acredi-
tar prontamente em tudo que ouvi-
mos; em segundo lugar, precisamos 
analisar o conteúdo do ensino, e, 
em terceiro lugar, precisamos con-
siderar a origem de tal ensino e de 
tais pregadores. 
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João diz, enfaticamente, acerca 
da origem daqueles que distorcem 
as verdades da Escritura: Eles são do 
mundo, por isso falam como quem é 
do mundo, e o mundo os ouve (v.5). 
Esta, segundo o apóstolo, é a proce-
dência dos falsos mestres e de seus 
ensinos: o mundo, sistema humano 
regido por valores contrários ao rei-
no de Deus. Esse sistema tem Sata-
nás como príncipe; nele se inspira e 
por ele é influenciado (cf. Jo 12:31, 
14:30, 16:11). João está dizendo, 
portanto, que o ensino dos falsos 
profetas é mundano. 

Eles não são cristãos genuínos; 
não pertencem a Deus; ou nunca 
se converteram ou, então, se apos-
tataram da fé (1 Tm 1:19-20, 4:1-2; 
2 Tm 4:10). São mestres do erro, 
cujos valores mundanos são o mate-
rialismo, a sensualidade, a mentira, 
o egoísmo, a apatia, a ambição e o 
engano. O mundo os ouve, diz João, 
mas nós não podemos ouvi-los, por-
que somos de Deus e não mais do 
mundo (Jo 17:14; 1 Jo 4:6). 

Temos o Espírito Santo, que nos 
ajuda discernir os falsos ensinos pro-
pagados em nossos dias. Por isso, 
somos capazes de rejeitar os falsos 
profetas com firmeza. O apóstolo diz 
a esse respeito: Filhinhos, vós sois de 
Deus, e já tendes vencido os falsos 
profetas; porque maior é aquele que 
está em vós do que aquele que está 
no mundo (1 Jo 4:4). Ele está ensi-
nando que os verdadeiros crentes 
vencem os falsos profetas, porque o 
Deus que neles está é maior do que 
o espírito do engano, que habita nos 
falsos profetas.2

Em suma, um cristão de verdade 
não pode ser ingênuo, e a receita do 
apóstolo João para isso é: primeiro, 
devemos ser críticos; segundo, preci-
samos analisar o conteúdo, e, tercei-
ro, precisamos considerar a origem 
dos ensinos que recebemos. A seguir, 
veremos duas aplicações que nos aju-
darão a vivenciar tudo que aprende-
mos; mas, antes, vamos às perguntas. 

2. Lopes (2010:191).

01. De acordo com os parágrafos introdutórios, responda: 
O que a Bíblia diz sobre os falsos profetas e os falsos ensinos? 
Para responder, leia: Mt 7:15, 24:4-5,11,24; Mc 13:21-23; Ef 4:14; 
At 20:29; Jd 4. 

02. Para não serem ingênuos, os cristãos precisam ser críticos. O que 
isso significa? Para responder, leia 1 Jo 4:1 e os demais textos do item 1. 
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03. Como um cristão pode saber se um ensino é verdadeiro ou falso? 
Como João chama aqueles que distorcem os ensinos da Bíblia sobre 
Jesus? Recorra ao item 2 e a 1 Jo 4:2-3. 

04. Qual a origem daqueles que distorcem as verdades da Escritura? 
O que significa dizer que o conteúdo de seus falsos ensinos é 
mundano? Leia o item 3 e 1 Jo 4:4-6  

1. Não seja ingênuo: analise o 
que é ensinado.

Muitos cristãos são tão crédulos, 
ao ponto de acreditam em tudo que 
leem na internet ou veem na televisão, 
sem nenhum tipo de critério. Aceitam 
facilmente o ensino de qualquer um 
que esteja com uma Bíblia aberta nas 
mãos, afirmando ser um homem ou 
uma mulher de Deus, dizendo falar 
pelo Espírito Santo. Para muitos, o 
que tais pessoas ensinam torna-se re-
gra, pois não pode ser questionado. 

As Escrituras nos ensinam exata-
mente o contrário. João nos disse: 

Queridos amigos, não creiam sempre 
em tudo o que vocês ouvem, só por-
que alguém diz que é uma mensagem 
de Deus: examinem primeiro, para 
ver se realmente é. Porque há muitos 
falsos mestres por aí (1 Jo 4.1 – BV). 
Moisés (Dt 13:1-3) e Paulo (1 Ts 5:19-
22) também nos ensinam a analisar o 
que é ensinado. Não seja ingênuo! 

2. Não seja ingênuo: examine 
as Escrituras Sagradas. 

A única maneira de saber se um 
ensino é bíblico ou antibíblico é co-
nhecendo bem o que a Bíblia diz. Para 
isso, é preciso estudá-la diariamente. 

II  O QUE O CRISTÃO PRECISA PRATICAR
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Aqui está o problema de inúmeros 
crentes: não conhecem a Bíblia. Um 
estudo mostrou que apenas 19% dos 
cristãos dizem ler a Bíblia todos os 
dias.3 Não é por menos que os falsos 
profetas encontram tantos ouvintes 
para as suas falsas doutrinas. 

Está se cumprindo o que Paulo 
previu: ... nos últimos dias apos-

3.  Estudo aponta que menos de 20% dos 
cristãos leem a Bíblia todos os dias. Disponível 
em: <http://noticias.gospelmais.com.br/estu-
do-aponta-menos-20-cristaos-leem-biblia-to-
dos-dias-42633.html>. Acesso em: 21 de jan. 
de 2015. 

tatarão alguns da fé, dando ou-
vidos a espíritos enganadores e a 
doutrinas de demônios (1 Tm 4:1). 
A razão é que muitas Bíblias são 
vendidas, mas poucas estudadas. 
Todavia, nós não podemos ser as-
sim. Precisamos ser como os crentes 
da Bereia, que, ao ouvirem as pre-
gações de Paulo, tinham o cuida-
do de examinar as Escrituras, para 
ver se o apóstolo estava falando a 
verdade ou não. Por causa disso, os 
bereanos foram considerados mais 
nobres (cf. At 17:10-12). Sigamos 
esse exemplo.

05. Você costuma conferir na Bíblia o que você vê, lê ou escuta na 
igreja, na televisão, no rádio ou na internet? Lembra uma situação 
em que constatou que alguém estava ensinando algo antibíblico?    

06. Você concorda que, em nossos dias, está se cumprindo o que 
Paulo disse em 1 Tm 4:1? Por que as pessoas dão ouvidos aos falsos 
profetas? O que Atos 17:10-12 nos ensina? 
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DESAFIO DA SEMANA

Como aprendemos nesta lição, a Bíblia, tanto no Novo quan-
to no Antigo Testamento, nos encoraja a examinar o ensino de 
qualquer pessoa que nos venha falar em nome de Deus. Portan-
to, a fim de não ser enganado por falsos profetas e falsos mes-
tres, o cristão de verdade não pode acreditar em tudo que ouve, 
sem examinar cuidadosamente as Escrituras. 

Para esta semana, aqui vão alguns desafios: Primeiro, leia to-
dos os textos bíblicos citados nesta lição. Assim, você compreen-
derá a importância de analisar muito bem um ensino, antes de 
aceitá-lo. Depois, se quiser, comprometa-se com Deus a dedicar, 
diariamente, alguns minutos do seu dia, seja no horário que for, 
ao estudo da Bíblia. Afinal, crente que não conhece a Palavra de 
Deus é presa fácil dos falsos profetas. Aceite esses desafios! 
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TEXTO BÁSICO

Amados, se Deus de tal maneira nos amou, 
devemos nós também amar uns aos outros. 
(1 Jo 4:11) 

Ame do jeito 
de Deus

Hinos sugeridos – Inicial: HBJ 133 • Final: HBJ 30323 DE MAIO DE 2015

LEITURA DIÁRIA

D 17/05 1 Jo 5:4

S 18/05 1 Jo 5:5

T 19/05 1 Jo 5:6

Q 20/05 1 Jo 5:7-8

Q 21/05 1 Jo 5:9

S 22/05 1 Jo 5:10

S 23/05 1 Jo 5:11

OBJETIVO

Esclarecer ao estudante 
das Escrituras que, para 
amar do jeito de Deus, 
é necessário conhecer a 
origem do amor, a sua 
manifestação em Jesus 
Cristo e o seu resultado 
numa vida de serviço e 
cuidado com o próximo. 

INTRODUÇÃO
Na sociedade dos nossos dias, há uma ên-

fase muito grande no sentir. Parece que só se 
faz algo quando se sente. Infelizmente, muitas 
igrejas evangélicas deixaram-se contaminar 
por isso também. Alguns crentes só obede-
cem a Deus se sentirem que devem. 

Isso nos lembra daquela concepção de 
amor que temos, entre a adolescência e a 
juventude, cuja ênfase é o “frio na barriga”, 
as batidas do coração. Para muitos, mesmo 
depois dessa fase de vida, esse conceito de 
amor permanece. Mas, para Deus, amor não 
se resume a sentir. Como veremos nesta lição, 
para amar do jeito de Deus, precisamos nos 
comprometer com uma vida de serviço ao 
próximo. Aprenderemos que o amor é práti-
co. O amor de Deus por nós o levou a fazer 
algo, e nós somos desafiados a imitá-lo. Va-
mos ao estudo! 
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O estudo de hoje baseia-se em 
1 João 4:7-21. Este trecho da carta é 
uma espécie de “teologia do amor”. 
João nos dá aula sobre este assunto. 
Sua exortação principal é: ... ame-
mo-nos uns aos outros. Ele mostra 
a necessidade de colocar este man-
damento em prática. Trata questões 
relacionadas à origem e à manifesta-
ção do amor por parte de Deus e a 
uma vida fundamentada nesse amor. 

1. A origem do amor: Para 
amarmos de verdade, é necessá-
rio amarmos do jeito de Deus, e é 
isso que João deseja comunicar aos 
cristãos. Ele começa o trecho que 
estamos estudando com uma exor-
tação: Amados, amemo-nos uns aos 
outros (v.7a). Esta exortação já havia 
sido apresentada nesta carta (1 Jo 
3:11,23). Aqui, João a repete com 
um ingrediente a mais. Ele apresenta 
outro motivo para a colocarmos em 
prática: ... pois o amor procede de 
Deus; e todo aquele que ama é nas-
cido de Deus e conhece a Deus (1 Jo 
4:7). Segundo o apóstolo, amor en-
tre os cristãos é uma consequência 
do conhecimento de Deus. 

Quem é “nascido” de Deus é seu 
filho, e os filhos de Deus amam natu-
ralmente, assim como ele ama. Essa 
ideia é reforçada, quando João diz: 
Aquele que não ama não conhece a 
Deus, pois Deus é amor (1 Jo 4:8). Al-
guém que diz conhecer a Deus e não 

demonstra amor pelos outros revela 
seu verdadeiro estado espiritual. Tal 
pessoa não conhece, de fato, a Deus 
e não tem comunhão com ele. Por 
quê? Deus é amor em sua própria es-
sência e natureza. Essa não é apenas 
uma de suas qualidades. 

Tudo o que Deus faz é motivado 
e impelido pelo amor. Amar é algo 
absolutamente natural em Deus. 
Tudo o que ele faz revela quem ele 
é. Até mesmo seus julgamentos são 
procedem do seu amor (Lm 3:22,23). 
Esse tipo de amor é diferente do que 
nossa sociedade acredita. O amor de 
Deus é também santo, justo e bom; 
seu amor qualifica todo o seu caráter. 

Deus não começou a ser amoroso 
no Novo Testamento: o Antigo Tes-
tamento também revela seu caráter 
amoroso, “pois encontramos nas 
suas páginas dezenas de declarações 
sobre o amor, a bondade e a mise-
ricórdia desse Deus (cf. Êx 34.6,7; 
Sl 86.5, 15, etc.)”.1 Podemos dizer 
que a Bíblia é o livro do amor, pois 
relata a história do Deus amoroso 
pela humanidade e pelas coisas cria-
das. Os cristãos que dizem conhecer 
a Deus devem amar, porque conhe-
cem aquele que é a fonte do amor.

2. A manifestação do amor: 
Aprendemos que a fonte do amor 
está no próprio Deus. Agora, João 

1. Lopes (2004:123). 

I O QUE O CRISTÃO PRECISA ENTENDER
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nos mostra uma prova cabal e irre-
futável de que Deus é amor: Nisto se 
manifestou o amor de Deus em nós: 
em haver Deus enviado o seu filho 
unigênito ao mundo, para vivermos 
por meio dele (1 Jo 4:9). Perceba 
que o amor do Pai não é apenas um 
sentimento, mas, sim, uma atitude. 
Manifesta-se sempre de maneira 
prática. Perceba que a demonstra-
ção concreta do amor de Deus é o 
fato de Jesus ter vindo a esta terra 
(Jo 3:16). O verbo manifestar “trans-
mite o pensamento da manifesta-
ção daquilo que esteve previamente 
oculto”.2 Jesus sempre existiu e veio 
a este mundo por amor (Jo 1:1-2; 
1 Jo 1:1-2). 

O apóstolo ainda nos diz que tal 
demonstração de amor de Deus por 
nós foi sem méritos de nossa parte: 
Nisto está o amor, não em que nós 
tenhamos amado a Deus, mas que 
ele nos amou e enviou seu Filho 
(1 Jo 4:10a). Deus desejou nos amar, 
mesmo sem merecermos. A iniciati-
va de enviar Jesus dependeu somen-
te dele. A despeito de nossas obras, 
ele enviou seu Filho, como prova 
de seu amor por nós, e não o fez 
sem propósito.

Em primeiro lugar, ele enviou 
Jesus para vivermos por meio dele 
(v.9). Jesus é a fundamentação de 
nossa vida; sem ele, nada podemos 
(Jo 15:5). A única maneira de os pe-
cadores rebeldes, mortos em delitos 

2. Rienecker; Rogers (1995:589). 

e pecados, viverem aqui e eterna-
mente é por meio de Jesus. Cristo 
precisou morrer para que pudésse-
mos viver. Está em questão, aqui, 
a vida eterna. Nos escritos de João, 
vida eterna é mais que vida que não 
se acaba: é vida acima da comum, de 
qualidade superior; vida que trans-
cende a simples existência. Jesus 
veio trazê-la. Começamos a desfru-
tá-la, quando nos entregamos a ele, 
e a teremos em plenitude, quando 
ele voltar. Só temos tal bênção por 
causa do amor de Deus.  

Em segundo lugar, Deus enviou 
Jesus para nos reaproximar de si 
mesmo. O texto diz: ... e enviou o 
seu Filho como propiciação pelos 
nossos pecados (1 Jo 4:10b). O que 
é “propiciação”? Trata-se do sacri-
fício de Jesus na cruz, como oferta 
pelo pecado, para aplacar a justa ira 
de Deus contra o pecado e contra os 
pecadores. Tendo Cristo feito isso, 
abre-se ao ser humano a possibilida-
de de receber o perdão de Deus e ser 
reconciliado com ele. A vinda de Je-
sus é uma prova viva do amor do Pai; 
é a certeza de que Deus se interessa 
por nós e nos tem grande afeição. 
Diante de tão grande manifestação 
de amor, João mais uma vez conclui: 
Amados, Se Deus de tal maneira nos 
amou, devemos nós também amar 
uns aos outros (1 Jo 4:11). 

3. A vivência do amor: Até ago-
ra, vimos que devemos amar uns aos 
outros como prova de que perten-
cemos a Deus e como resposta ao 
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grande amor de Deus por nós, de-
monstrado através do envio de seu 
Filho. João continua seus argumen-
tos, mostrando que devemos agir de 
forma semelhante com os irmãos. 
Nosso amor precisa ser demonstrado 
por meio de ações concretas: esten-
dendo as mãos, abrindo os bolsos, 
emprestando os ouvidos, perdoan-
do, falando palavras que edificam, e 
assim por diante. 

Quando agimos assim, o Deus in-
visível torna-se visível em nós, pela 
prática do amor (1 Jo 4:12).3 A pre-
sença do amor entre os cristãos é a 
evidência de que Deus habita neles e 
é uma das maneiras de Deus se ex-
pressar no mundo. O apóstolo tam-
bém diz que, quando amamos uns 
aos outros de verdade, o amor de 
Deus é aperfeiçoado em nós (v.12), 
ou seja, cumpre seu objetivo; afinal, 
ele não nos concede amor para o 
guardarmos de modo egoísta, mas 
para partilhamos.4 Amando, damos 
prova de que pertencemos verdadei-
ramente a Deus: ... se amamos uns 
aos outros, Deus está em nós. 

Na continuação, João diz: Nis-
to conhecemos que estamos nele 
(1 Jo 4:13). Ele insiste em que só pode 
transbordar amor quem está unido à 
fonte, quem pertence a Deus. Essa 
união ocorre por meio da dádiva do 
Espírito, da obra do Filho e do amor 
do Pai (1 Jo 4:13-16). Aqui, há uma 

3. Lopes (2010:196). 

4. MacDonald (2008:967).

verdade gloriosa: Se estamos unidos 
com Deus, vivenciando o amor, po-
demos viver sem medo do “dia do 
juízo” (vv.17-18). O amor de Deus 
por nós, que o levou a entregar seu 
Filho, nos traz segurança quanto ao 
futuro: Cristo já foi julgado em nosso 
lugar. Nossos pecados já foram cra-
vados na cruz e não serão cobrados 
de nós outra vez. 

João quer que seus leitores en-
tendam isso, pois uma vida de tor-
mento quanto ao “dia do juízo” 
nos privaria de amar o outro cor-
retamente, como Deus deseja, e 
seria uma prova de que não ama-
mos a Deus perfeitamente. Em se-
guida, o apóstolo esclarece que só 
conseguimos amar os outros e ao 
próprio Deus porque ele nos amou 
primeiro (v. 19). Nosso amor é uma 
resposta ao seu amor por nós. Por 
causa disso, o apóstolo insiste mais 
um pouco e é taxativo: Se alguém 
disser: amo a Deus e odiar a seu 
irmão, é mentiroso (1 Jo 4:20a). Já 
estudamos que ódio, nas cartas de 
João, diz respeito a não se impor-
tar com as necessidades de nossos 
irmãos. Portanto, se dizemos que 
amamos a Deus e temos condições, 
é nosso dever cuidar das necessida-
des dos irmãos. 

No fim do v.20, João diz: ... aque-
le que não ama a seu irmão, a quem 
vê, não pode amar a Deus, a quem 
não vê. Demonstrar nosso amor pe-
los irmãos é tão sério que torna visí-
vel a presença do Deus invisível em 
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nós. A partir do momento em que 
confessamos nosso amor pelo Pai, 
nós nos comprometemos a viver 
uma vida de cuidado com o próximo. 

Por isso, João conclui: Ora, temos, da 
parte dele, este mandamento: que 
aquele que ama a Deus ame tam-
bém seu irmão (v.21). 

01. Leia 1 Jo 4:7; o item 1, e fale sobre o mandamento apresentado 
por João neste trecho e sobre o motivo que ele apresenta para os 
cristãos o colocarem em prática. 

02. O que significa dizer que Deus é amor? Este amor só poder ser 
visto nas páginas do Novo Testamento? 

03. Com base em 1 Jo 4:9-11 e no item 2, fale com a classe sobre a 
grande demonstração de amor de Deus pela humanidade e sobre as 
duas razões pelas quais Jesus se entregou por nós. 

04.  Leia o item 3; 1 Jo 4:12-21, e responda: Como podemos vivenciar 
o amor no relacionamento com Deus e com os irmãos? Leia também 
1 Jo 3:18. 
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1. Amemos do jeito de Deus: 
de maneira doadora.

O amor de Deus é o paradigma 
para o nosso amor. O apóstolo João 
revela uma grande verdade acerca 
do amor de Deus: Nisto se manifes-
tou o amor de Deus em nós: em ha-
ver Deus enviado o seu filho unigê-
nito ao mundo (1 Jo 2:9). Unigênito 
significa: peculiar, único do tipo, da 
mesma essência do Pai. O que isso 
representa? Que Deus mandou o 
que de melhor tinha para nós. Deus 
nos amou de maneira doadora.  

O envio do Filho é a certeza de 
que o Pai nos ama de verdade. Deve-
mos imitá-lo. Vamos procurar amar 
os nossos irmãos de maneira doado-
ra. Você entende que tem amado os 
seus irmãos assim? O amor de Deus 
tem sido demonstrado a eles por 
meio da sua vida? Você se preocu-
pa com aqueles que estão sem pão, 
sem um ombro para chorar, sem 
alguém para os ouvir ou quem pos-
sam sorrir? Como reage àqueles que 
pisam no seu calo, que não o com-
preendem? Doemo-nos mais uns aos 
outros; afinal, diante de tão grande 
oferta, somos convocados a imitar a 
postura do Deus que nos amou.

2. Amemos do jeito de Deus: 
de maneira graciosa.

O grande mandamento do trecho 
que estudamos hoje é este: amemo-
nos uns aos outros. Quem conhece 
a Deus deve amá-lo, em resposta ao 
seu amor, e estender esse amor a ou-
tras pessoas. Conforme já dissemos, 
o amor de Deus é o nosso paradig-
ma para amarmos os outros. E sabe 
que outra característica do amor de 
Deus está presente nesse trecho? 
A graciosidade.

Por duas vezes, o apóstolo repete 
o refrão: ele nos amou primeiro (1 Jo 
4:10,19). Deus decidiu nos amar, a 
despeito das nossas falhas. Não foi 
porque viu coisas boas em nós; foi 
por sua graça, isto é, seu favor ime-
recido. Está aqui um grande princípio 
para espelharmos em nossos relacio-
namentos. É possível que os nossos 
irmãos em Cristo nos magoem, nos 
causem tristeza, nos façam chorar. 
Como reagir? Com graça. Esqueça 
esta frase: “Ah, mas tal pessoa não 
merece amor de minha parte!”. Pro-
cure agir com graça em seus rela-
cionamentos. Fazendo isso, sua vida 
será um sinal visível da presença do 
Deus invisível.  

II  O QUE O CRISTÃO PRECISA PRATICAR

05. Comente sobre o desafio de amar do jeito de Deus com doação. De 

que forma poderíamos espelhar mais essa qualidade do amor de Deus?  
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06. Comente sobre o desafio de amar de maneira graciosa. Como 
podemos temperar com graça os nossos relacionamentos e amar do 
jeito de Deus? 

DESAFIO DA SEMANA

Amar do jeito de Deus é um desafio para nós. O amor de Deus 
nos ensina a viver uma vida menos egocêntrica e mais comunitária, 
a doar mais e servir mais. E por que devemos agir assim? Porque 
Deus nos deu Jesus e nós devemos nos doar para nossos irmãos.

Nesta semana, seu desafio é amar do jeito de Deus. O amor de 
Deus é doador. Existe algum irmão seu em Cristo precisando de 
sua atenção, da doação do seu tempo? O amor de Deus é gracio-
so. Não existe nenhum irmão seu precisando ser amado novamen-
te por você, de maneira imerecida? Mesmo que ele nunca tenha 
manifestado o desejo de se reconciliar com você, a exemplo do 
que Deus fez, dê o primeiro passo em direção a essa pessoa. Pense 
nisso. Ame do jeito de Deus.
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30 DE MAIO DE 2015

LEITURA DIÁRIA

D 24/05 1 Jo 5:12

S 25/05 1 Jo 5:13

T 26/05 1 Jo 5:14-15

Q 27/05 1 Jo 5:16-17

Q 28/05 1 Jo 5:18

S 29/05 1 Jo 5:19

S 30/05 1 Jo 5:20

OBJETIVO

Ensinar ao aluno da 
Escola Bíblica que Jesus 
deve ser o centro da 
sua fé, que esta deve 
ser acompanhada por 
uma vida de amor e 
obediência e confirmada 
por motivos racionais. 

TEXTO BÁSICO

Todos aqueles que creem que Jesus é o Cristo 
são filhos de Deus. E todos os que amam ao 
Pai amam também os seus filhos. 
(1 Jo 5:1 – NBV)

Hinos sugeridos – Inicial: BJ 235 / HBJ 115 • Final: HBJ 112

Creia no Filho
de Deus9

INTRODUÇÃO

Não se pode viver sem fé e, ao mesmo 
tempo, agradar a Deus (Hb 11:6). Do mes-
mo modo, não dá para afirmar que alguém 
será salvo sem crer no Unigênito Filho de 
Deus. Aliás, quem nele não crê, já está con-
denado, diz a Bíblia (Jo 3:18), e permanece 
sob a ira de Deus (Jo 3:36). “Crer” é, entre 
outras coisas, depositar confiança em, acre-
ditar; fé salvadora.

É exatamente à questão da fé em Jesus 
que o velho apóstolo se volta, no capítulo 5 
de sua primeira carta. Assim, ele dá a enten-
der que o cristão de verdade põe a sua con-
fiança não em si mesmo, ou num deus, nem 
nas suas habilidades ou riquezas, mas única 
e exclusivamente em Jesus. Eis o grande de-
safio do cristão, diante de uma sociedade 
altamente secularizada, que rejeita, em seus 
pressupostos, tudo aquilo que testemunha a 
favor de Cristo.
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A fé autêntica, defendida por 
João, não é infundada e sem coe-
rência. Ela tem sentido lógico. Como 
afirma Stott,1 crer é também pensar. 
Por isso, o apóstolo não sugere aos 
seus leitores que acreditem naquilo 
que não é real, mas, sim, naquilo 
que é verdadeiro. Ele instiga os desti-
natários da carta a crerem que Jesus 
é o Cristo, o Filho de Deus enviado 
ao mundo. Para isso, mostra as evi-
dências, os benefícios e a razão de 
crer em Jesus. 

1. As evidências de crer em Je-
sus: Quais são as evidências de que 
alguém, de fato, crê em Jesus? João 
mostra que a fé vai além da teoria; 
ela se manifesta na prática. Os três 
primeiros versículos do capítulo 5 
mostram isso. Neles, pelo menos 
duas evidências da fé em Jesus são 
fornecidas. A primeira é uma fé ali-
cerçada no amor: ... e todos os que 
amam ao Pai amam também os seus 
filhos (1 Jo 5:1b)

Quem crê em Jesus, ama a Deus 
e, por conseguinte, ama o próximo. 
Uma fé sem amor é deficiente, mes-
quinha e não agrada a Deus. Quem 
não ama, não pode ser discípulo ou 
seguidor de Jesus, pois é impossível 
imitá-lo, sem amar uns aos outros. 
A fé em Jesus jamais será desprovi-
da da prática amorosa ensinada por 

1. (2012:43). 

ele: Amarás a teu próximo como a ti 
mesmo (Mt 22:39b). 

A segunda evidência é uma fé ali-
cerçada na obediência: Amar a Deus 
significa obedecer aos seus manda-
mentos (1 Jo 5:3a). Quem crê em 
Jesus, jamais ignorará a sua vontade. 
Portanto, é correto dizer que “ter 
fé não é crer apesar das evidências, 
mas sim obedecer apesar das conse-
quências”.2 Além do amor, a santi-
dade é, também, uma característica 
de quem crê verdadeiramente. 

É certo que os mandamentos a 
que João se refere nessa carta são, 
a priori, amar (1 Jo 4:21) e crer 
(1 Jo 3:23). Se a prática do amor 
é o cumprimento da Lei de Deus 
(Rm 13:8; Tg 2:8), é correto afirmar 
que aquele que ama a Deus não ado-
rará a outros deuses ou a imagens de 
escultura, não dirá o nome do Senhor 
em vão e guardará o seu santo dia, 
o sábado do mesmo modo, amará o 
próximo, não lhe ceifando a vida ou 
lhe furtando os bens, nem atacando 
a sua honra com maledicência ou co-
biçando o que lhe pertence. 

2. Os benefícios de crer em 
Jesus: Além das evidências, João 
apresenta também os benefícios 
proporcionados àqueles que cre-
em ser Jesus o verdadeiro Filho de 
Deus: Porque todo o que é nascido 

2. Wiersbe (2006:675).

I O QUE O CRISTÃO PRECISA ENTENDER
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de Deus vence o mundo (1 Jo 5:4a). 
Nesse texto, observam-se dois gran-
des benefícios. O primeiro é a re-
generação graciosa. A expressão 
nascido de Deus sugere ênfase nas 
pessoas que experimentaram o nas-
cimento espiritual,3 isto é, que pas-
saram por uma regeneração. 

Quem é regenerado por Deus, 
não está mais morto em seus deli-
tos e pecados, pois foi vivificado por 
Deus (Ef 1:2). Além disso, não se en-
contra mais subjugado às inclinações 
da natureza pecaminosa, nem anda 
segundo o curso do mundo, fazendo 
a vontade da carne e dos pensamen-
tos (v.3). Quem nasceu de novo é, 
agora, guiado pela nova natureza, a 
divina, que o torna livre da corrup-
ção mundana (2 Pd 1:4). 

Outro grande benefício daquele 
que crê em Jesus é a vitória triun-
fante. Quem é nascido de Deus ven-
ce o mundo. A palavra vencer tem o 
sentido de vitória contínua no meio 
de luta incessante.4 A vitória de 
Cristo sobre Satanás, o pecado e o 
mundo nos torna, permanentemen-
te, vitoriosos (1 Co 15:57). Em todas 
as coisas, somos mais que vencedo-
res (Rm 8:37). 

Por outro lado, o mundo a que 
João se refere não é o universo cria-
do ou o planeta Terra, mas, sim, o 
sistema de valores que rege a hu-
manidade decaída, inimiga de Deus, 

3. Kistemaker (2006:469).

4. Lopes (2010:209).

escravizada pelo pecado, em trevas, 
com seus conceitos pervertidos e 
contrários à vontade de Deus. Ven-
cer o mundo é não o amar e, assim, 
escapar da condenação que o aguar-
da. É por meio da fé em Jesus que 
conseguimos a vitória sobre o mun-
do (1 Jo 5:4).

3. As razões para crer em Je-
sus: Após tratar sobre as evidências 
e os benefícios, João passa a tratar 
das razões pelas quais o cristão deve 
crer em Jesus. A primeira delas diz 
respeito à natureza de Jesus: Este é 
aquele que veio por meio de água e 
sangue, Jesus Cristo (1 Jo 5:6a). João 
se refere a dois eventos históricos da 
vida de Jesus, que dão testemunho 
de sua encarnação e sua divinda-
de: o seu batismo e a sua morte na 
cruz.5 Ambos se constituem fortes 
evidências de que Jesus é, de fato, 
o Messias. 

Por que esse argumento de João 
é importante? Porque, contrarian-
do os falsos mestres, o batismo e a 
morte de Jesus indica que ele tinha 
um corpo humano. Não há separa-
ção entre Jesus e o Cristo. Ele não 
se tornou Deus, a partir de seu batis-
mo, nem deixou de ser, no momen-
to de sua morte, de modo que “o 
mesmo Deus-homem batizado por 
João Batista, foi quem morreu na 
cruz”.6 Sendo Jesus o Messias, a sua 
morte propiciatória foi extremamen-

5. Lopes (2004:146).

6. Ibidem, p.147.
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te eficaz para o perdão do pecado 
humano, o que não seria possível, 
se o crucificado não passasse de um 
homem comum. 

A outra razão que firma a nossa 
fé em Jesus tem a ver com o teste-
munho de Deus. Em 1 Jo 5:6b-10, 
vemos a Triunidade divina (Pai, Filho 
e Espírito Santo) autenticando a vida 
e a obra de Jesus, comprovando que 
ele é o Cristo. De fato, o Pai testemu-
nhou a respeito de Jesus Cristo, por 
intermédio de seu batismo, quando 
disse: Este é o meu Filho amado em 
quem me comprazo (Mt 3:17b). 

Jesus, a Palavra, deu testemunho 
sobre si mesmo, por meio dos sinais 
que realizou (Mt 4:23). O Espírito, 
por sua vez, testemunhou a respeito 
de Jesus, quando desceu sobre ele, 

no batismo (Lc 3:22). O testemunho 
divino é uma razão mais que sufi-
ciente para crer no Salvador, pois o 
testemunho de Deus é maior (1 Jo 
5:9). O testemunho humano pode 
falhar, mas o de Deus, jamais. Por-
tanto, crer em Jesus é a melhor coisa 
a fazer; é mais seguro e mais lógico. 

Diante das evidências, dos bene-
fícios e das razões que nos instigam 
a crer em Jesus, não demos ouvidos 
aos argumentos sutis dos falsos mes-
tres, cujo propósito é negar a encar-
nação e a divindade de Jesus. Aquele 
menino apresentado nos evange-
lhos, nascido na pacata cidade de 
Belém, dentro de uma estrebaria e 
posto numa manjedoura, é o salva-
dor do mundo. Quem nele crer, tem 
a vida (1 Jo 5:11). 

01. Quais são os sinais que evidenciam que alguém crê em Jesus? 
Explique cada um deles, com base em 1 Jo 5:1,3 e no item 1.

02. Com base no item 1, explique a expressão: “A prática do amor se 
caracteriza no cumprimento da Lei, nos Dez Mandamentos”. 

03. Fale sobre os benefícios de crer em Jesus, utilizando por base em
1 Jo 5:4 e no item 2.
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04. Quais as razões que justificam a fé em Jesus? Responda, com 
base em 1 Jo 5:6-7.

II  O QUE O CRISTÃO PRECISA PRATICAR

1. Creia em Jesus, consideran-
do as suas práticas.  

Crer em Jesus não se limita ape-
nas a acreditar que ele é o Messias 
enviado por Deus. Quem assim o 
faz, por certo, ainda não o conhe-
ceu de verdade. A fé em Jesus é 
acompanhada de boas obras. João 
deixa isso claro, quando afirma que 
os que creem em Jesus são nascidos 
de Deus, amam o Pai e os seus filhos 
(1 Jo 5:1). 

Se a fé envolve prática, então, 
busquemos a obediência aos man-
damentos de Jesus. Sejamos sub-
missos a sua voz, a seus princípios e 
valores. Ao mesmo tempo, não me-
nosprezemos o nosso próximo. Se 
cremos em Jesus, admitimos que a 
morte dele na cruz foi uma grande 
prova de amor pela humanidade. Ele 
nos inspira a nos importarmos com 
o próximo e a procurarmos fazer o 
bem uns para com os outros. 

05. Por que a fé em Jesus envolve prática? Explique, com base na 
primeira aplicação. 

2. Creia em Jesus, consideran-
do os seus motivos. 

As evidências apresentadas por 
João, no capítulo 5 de sua primeira 

carta sugerem que Jesus é, de fato, 
o Messias. Ele prova essa verdade 
lançando mão do argumento histó-
rico do batismo, da morte de Jesus 
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(1 Jo 5:6) e do testemunho expresso 
pela Triunidade (v.6b-10). Esses fatos 
indicam a natureza humana e divina 
de Cristo, confirmando, desse modo, 
ser ele o Filho de Deus. 

A nossa fé, portanto, é baseada 
em evidências concretas. Não cremos 

num mito criado pela mente huma-
na, mas no Cristo vivo que derrotou, 
de uma vez por todas, a morte. A sua 
ressurreição foi testemunhada por vá-
rias pessoas (1 Co 15:4-6). Portanto, 
não deixemos de crer em Jesus, o Fi-
lho de Deus. Temos razões para isso. 

06. Temos motivos suficientes para crer em Jesus? Explique, com base 
na segunda aplicação. 

DESAFIO DA SEMANA

O estudo de hoje chegou ao fim. Graças à iluminação do 
Espírito Santo, aprendemos que devemos crer que Jesus é o 
Cristo, o Filho de Deus enviado para salvar o mundo. Dentro 
dessa perspectiva, analisamos as evidências observadas nos que 
creem em Jesus, os benefícios advindos dessa fé e as razões que 
a justificam. 

Vimos, também, que a fé em Jesus deve ser cultivada, consi-
derando-se a sua prática e os seus motivos. Mediante o que estu-
damos, lembremos das pessoas que têm dificuldade de aceitar a 
humanidade e a divindade de Jesus, bem como de acreditar que 
ele é o Messias, o Salvador do mundo. Oremos por elas, para que 
o Espírito Santo as convença dessa maravilhosa verdade. 
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LEITURA DIÁRIA

D 31/05 1 Jo 5:21

S 01/06 2 Jo 1:1-2

T 02/06 2 Jo 1:3

Q 03/06 2 Jo 1:4

Q 04/06 2 Jo 1:5

S 05/06 2 Jo 1:6

S 06/06 2 Jo 1:7

6 DE JUNHO DE 2015 Hinos sugeridos – Inicial: HBJ 75 • Final: BJ 416 / HBJ 354

TEXTO BÁSICO

Escrevi-lhes estas coisas, a vocês que creem 
no nome do Filho de Deus, para que vocês 
saibam que têm a vida eterna. 
(1 Jo 5:13 – NVI)

OBJETIVO

Ajudar o estudante da 
palavra a refletir sobre 
os privilégios concedidos 
por Deus a todos que são 
nascidos dele, a fim de 
que desfrute do privilégio 
de confiar nele e o adorar. 

Desfrute de 
privilégios10

INTRODUÇÃO

O cristianismo não está escondido nas som-
bras das incertezas, mas no alicerce de garan-
tias. O cristão de verdade não está imune aos 
sofrimentos do tempo presente. Contudo, dis-
tingue-se das outras pessoas pela esperança 
que possui (1 Ts 4:13). Como Paulo afirma: 
... sei em quem tenho crido e estou certo de 
que ele é poderoso para guardar o meu depó-
sito até aquele Dia (2 Tm 1:12).

Ser nascido de Deus é um privilégio incom-
parável. Ninguém à margem dessa condição 
poderá receber de Deus as garantias destina-
das àqueles que creem em Jesus. João procura 
enfatizar esse ensino, nos últimos versículos 
do capítulo 5 de sua primeira carta. Sem mais 
delongas, vamos estudar o que ele ensina a 
esse respeito. 
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João trata sobre as certezas ou 
privilégios que têm aqueles que são 
nascidos de Deus. Isso fica evidente 
pelo fato de ele lançar mão da pa-
lavra “sabemos”, repetidas vezes, 
nessa seção (1 Jo 5:13,15,18,19,20). 
Quais são os privilégios daqueles que 
creem em Jesus e que são nascidos 
de Deus? Vejamos, a partir de agora, 
alguns deles. 

1. Temos a vida eterna: O pri-
meiro privilégio do cristão de verda-
de é a vida eterna: Estas coisas vos 
escrevi, a fim de saberdes que ten-
des a vida eterna (1 Jo 5:13). Sobre 
a vida eterna, é necessário frisar que 
se trata de uma dádiva. Não pode ser 
conquistada por esforço humano. As 
boas obras não nos tornam merece-
dores dessa vida, pois ela é um ofe-
recimento da graça (1 Jo 5:11). 

A vida eterna é uma realidade 
presente. É certo que, consideran-
do a era futura, mais precisamente, 
a partir da ressurreição e da trans-
formação dos salvos, a vida eterna 
identifica-se com a imortalidade, 
algo ainda a se concretizar. Porém, 
existe, igualmente, um aspecto pre-
sente, pois João afirma que Deus já 
nos deu a vida eterna (1 Jo 5:11), e 
aquele que tem Cristo tem a vida 
eterna (5:12). Trata-se de algo já 
acontecido, consumado, dado por 

Deus.1 Pela fé, já podemos experi-
mentá-la (1 Jo 5:13). 

À margem de Cristo, é impossível 
possuir vida eterna: Aquele que tem o 
Filho tem a vida; aquele que não tem 
o Filho de Deus não tem a vida (1 Jo 
5:12). Em outras palavras, nenhuma 
vantagem há em viver distante do Sal-
vador, pois a morte presente e a futu-
ra são a única garantia para quem es-
tiver ou permanecer nessa condição. 

2. Ele nos responde: O apósto-
lo continua a enfatizar os privilégios 
dos filhos de Deus, nos versículos 
subsequentes. Assim, ele apresenta 
mais um deles: E esta é a confiança 
que temos para com ele: que, se pe-
dirmos alguma coisa segundo a sua 
vontade, ele nos ouve (1Jo 5:14). Eis 
uma garantia maravilhosa: nossas 
orações são respondidas! 

João observa, entretanto, algumas 
verdades sobre a oração. Ela deve 
ser realizada sob a vontade de Deus.
A oração é instrumento poderoso, não 
para conseguir que a vontade do ho-
mem seja feita no céu, mas para garan-
tir que a vontade de Deus seja feita na 
terra.2 Isso significa que Deus não nos 
dará tudo o que pedirmos, mas aquilo 
de que temos necessidade (Fp 4:19). 
Nem sempre receberemos uma respos-
ta no nosso tempo, mas, sim, no dele. 

1. Lopes (2004:152).

2. Wiersbe (2006:679).

I O QUE O CRISTÃO PRECISA ENTENDER
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Outra verdade sobre a oração é 
que ela é um instrumento que visa 
à solidariedade: Se alguém vir a seu 
irmão cometer pecado não para 
morte, pedirá, e Deus lhe dará vida 
(1Jo 5:16). Isso significa que a ati-
tude do crente em relação àqueles 
que caem não é de atirar pedras, 
nem de condenar, mas de orar por 
eles. A oração deve ser mais solidá-
ria e menos individualista. 

 3. Nossa é a vitória: Além do 
privilégio da vida eterna e da respos-
ta às orações, João trata também so-
bre o privilégio da vitória do cristão: 
Ninguém que passou a fazer parte 
da família de Deus faz do pecado um 
hábito, pois Cristo, o Filho de Deus, 
o protege com segurança e o Malig-
no não pode pôr as mãos nele (1Jo 
5:18). Esse texto sugere algumas 
considerações. A primeira é a res-
peito da vitória sobre o pecado. Não 
somos mais escravos da natureza pe-
caminosa. Agora, o cristão pode de-
leitar-se em Deus e em sua palavra. 
Ele possui uma nova natureza, um 
novo coração, uma nova vida, uma 
nova família, uma nova pátria, novos 
desejos e novo prazer. Em Cristo, ele 
vence o mundo! 

A segunda consideração é a res-
peito da vitória sobre o Maligno. 
O mundo jaz no maligno, e, como 
uma marionete, é conduzido por ele. 
Mas no cristão, Satanás não toca. 
E por que não? Porque o crente tem 
proteção em Jesus. A palavra tocar 
significa deter (Jo 20:17). O Maligno 

não pode deter ou controlar o cren-
te, salvo por Cristo e guardado por 
ele. Por mais que o nosso adversário 
tente nos atingir, utilizando artifícios 
ardilosos, fracassará, pois Jesus se 
manifestou para destruir as obras do 
diabo (1 Jo 3:8). Maior é aquele que 
está em nós (1 Jo 4:4). 

4. Jesus é o nosso Deus: Aquele 
que é nascido de Deus tem a certeza 
da vida eterna, sabe que suas ora-
ções são respondidas e que é vitorio-
so. Mas não só isso. João menciona 
outro privilégio do cristão: a convic-
ção de que Jesus é Deus: E nós es-
tamos naquele que é o Verdadeiro, 
em seu Filho Jesus Cristo. Este é o 
verdadeiro Deus e a vida eterna (1 Jo 
5:20). O apóstolo João afirma a ver-
dade exposta em toda a carta: Jesus 
é Deus. Esta é a afirmação que dá 
o pontapé inicial de seu evangelho: 
... e o Verbo era Deus (Jo 1:1). 

Jesus não é um mero reflexo de 
Deus, nem um imitador, mas, sim, 
o Deus verdadeiro. Em outras pala-
vras, ele “é original; todas as outras 
coisas são cópias. Ele é o autêntico; 
todas as outras coisas não passam de 
imitações”.3 Diante dessa certeza, o 
versículo posterior traz um alerta: 
... guardem-se dos ídolos (1Jo 5:21). 
O termo guardar (gr. terein) traz o 
sentido de vigiar.4 O cuidado do cris-
tão deve ser redobrado, a fim de não 
substituir a Cristo por um ídolo. 

3. Ibidem, p. 683. 

4. Lopes (2010:225). 
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Em Éfeso, os ídolos eram amuletos 
“mágicos”, ícones do templo pagão, 
nos quais se acreditava residir o po-
der da deusa Diana. Hoje em dia, as 
pessoas fazem do dinheiro, do prazer, 
das carreiras e das posses, seus ídolos, 
pois ocupam o lugar de Deus em seus 
corações. Se acreditamos que Jesus é 
o verdadeiro Deus, precisamos per-
mitir que ele seja o Alfa e Ômega de 
nossa vida, de modo que, nela, Cristo 
ocupe sempre o primeiro lugar. 

Até aqui, analisamos quatro im-
portantes privilégios daqueles que 
nasceram de Deus e creem em Jesus:
a vida eterna, a resposta às ora-
ções, a vitória sobre o pecado e 
sobre o Maligno e o conhecimento
de que Cristo é verdadeiramen-
te Deus. Diante dessas verdades 
expressas por João, no final de 
sua primeira carta, duas atitu-
des são oportunas aos filhos do 
Pai. Vejamo-las. 

01. Com base em 1 Jo 5:13 e no item 1, fale sobre o privilégio da vida 
eterna. Ela é apenas uma realidade futura?

02. Comente acerca das verdades sobre a oração. Baseie-se no item 2. 

03. O cristão de verdade tem o privilégio da vitória sobre o pecado e 
sobre o Maligno. Explique, com base em 1 Jo 5:17-18 e no item 3.

04. Por que Jesus é o verdadeiro Deus? Precisamos ter cuidado com 
os ídolos? Responda, com base em 1 Jo 5:11, 21 e no item 4. 



72   Lições BíblicasLições Bíblicas – 2º Trimestre de 2015– 2º Trimestre de 2015

II  O QUE O CRISTÃO PRECISA PRATICAR

1. Desfrute o privilégio de con-
fiar no Deus verdadeiro. 

Se somos nascidos de Deus, te-
mos o privilégio de ter nossas ora-
ções por ele respondidas. É isso que 
João afirma: ... se pedirmos algu-
ma coisa segundo a sua vontade, 
ele nos ouve (1 Jo 5:14). Podemos 
confiar em Deus. Seus ouvidos não 
estão tapados, a ponto de não nos 
poder ouvir (Is 59:1). Diante dele, 
podemos expor, sem medo, as nos-
sas ansiedades, porque ele tem cui-
dado de nós (1 Pd 5:7). 

Coloquemos, diante de Deus, 
não somente as nossas angústias, 
mas também as necessidades dos 
outros. A oração deve ser um ins-
trumento utilizado para o bem do 
próximo. Por isso, na oração-mode-
lo, Jesus nos ensina a orar coletiva-
mente: “Pai nosso”, “Pão nosso”, 
“Perdoa-nos”, “Livrai-nos” (Mc 6:9-
13). Sejamos intercessores. Essa é a 
vontade do Pai. 

2. Desfrute o privilégio de ado-
rar o Deus verdadeiro. 

Se somos nascidos de Deus, sabe-
mos que Jesus é o verdadeiro Deus. 
Ele não é um impostor, cujas pala-
vras intentam ludibriar os incautos 
com lisonjas. Ao contrário, Jesus é 
a própria verdade (Jo 14:6). Os deu-
ses construídos pelas mãos dos ho-
mens nada são e para nada servem 
(Sl 115:2-8), mas Jesus, o verdadeiro 
Deus, é o criador de todas as coisas 
(Cl 1:15-17).

Sendo Deus, Cristo não aceita ser 
substituído por nada nem por nin-
guém. Somente ele deve ser cultua-
do. Toda a adoração deve ser destina-
da a ele. Portanto, tenhamos o devido 
cuidado de não permitir que o apego 
ao dinheiro, ao sucesso, às posses, à 
beleza, às pessoas ou a qualquer ou-
tra coisa ocupe o lugar de Deus em 
nosso coração. Ao invés disso, faça-
mos de Cristo a nossa prioridade de 
vida. Somente ele merece tanto. 

05. Por que podemos confiar no Deus verdadeiro? Responda, com 
base na primeira aplicação.

06. Por que devemos priorizar Jesus, o Deus verdadeiro? Responda, 
com base na segunda aplicação. 
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DESAFIO DA SEMANA

A lição de hoje chegou ao fim. Por meio deste estudo, pude-
mos analisar os privilégios dos filhos de Deus. Eles podem regozi-
jar-se, por terem a garantia da vida eterna; por saberem que suas 
orações são ouvidas e respondidas por Deus; por serem vitorio-
sos, diante do pecado e de Satanás, e, finalmente, por terem em 
Jesus o verdadeiro Deus. 

Aprendemos também que o cristão deve desfrutar o privilégio 
de confiar no Deus verdadeiro e de adorá-lo. Assim, como desa-
fio para esta semana, convide alguém para refletir com você so-
bre cada um dos privilégios do cristão verdadeiro tratados neste 
estudo. Em seguida, ore com essa pessoa agradecendo a Deus 
pela concessão desses benefícios. 
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13 DE JUNHO DE 2015

LEITURA DIÁRIA

D 07/06 2 Jo 1:8

S 08/06 2 Jo 1:9

T 09/06 2 Jo 1:10-11

Q 10/06 2 Jo 1:12-13

Q 11/06 3 Jo 1:1-2

S 12/06 3 Jo 1:3-4

S 13/06 3 Jo 1:5-6

Hinos sugeridos – Inicial: BJ 184 / HBJ 330 • Final: HBJ 290

TEXTO BÁSICO

Alegro-me muito por haver encontrado 
alguns de teus filhos andando na verdade, 
segundo o mandamento que recebemos 
do Pai. (2 Jo 1:4)

OBJETIVO

Mostrar que os cristãos 
devem caminhar na 
verdade sobre Cristo, 
transmitida a nós pelos 
apóstolos, acautelar-se 
e agir com seriedade, 
diante dos falsos ensinos 
e novidades, que vão além 
dessa doutrina.

11 Caminhe na 
verdade

INTRODUÇÃO

Até aqui, ao longo desta série, já estudamos 
dez evidências da pessoa verdadeiramente salva. 
Todas tiveram como base 1 João. Na presente 
lição, continuaremos examinando essas evidên-
cias. A base desta décima primeira evidência, 
entretanto, será 2 João, uma das menores car-
tas do Novo Testamento, com apenas 13 versí-
culos. Essa pequena carta não entrou na lista de 
livros inspirados sem razão: traz valiosos ensinos 
para a igreja de todas as épocas e lugares. 

Em 2 João, o apóstolo alerta os cristãos 
contra os mesmos falsos mestres menciona-
dos na primeira carta, que continuavam as-
sediando as igrejas. Diante dessa realidade, 
o propósito maior dessa sua segunda carta, 
conforme veremos, é “alertar a igreja acerca 
da necessidade de se viver à luz da verdade”.1 
“Caminhe na verdade!”, seria um bom título 
para ela e representa mais uma das evidências 
dos cristãos de verdade, isto é, eles são pesso-
as comprometidas em caminhar na verdade.   

1. Lopes (2010:229). 
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Para quem foi escrita 2 João? Diz 
o texto: ... à senhora eleita e a seus 
filhos ... (v.1). Quem são essas pes-
soas? Há várias opiniões; contudo, 
preferimos ficar com aquela que diz 
que a “senhora eleita” não é uma 
pessoa, mas uma personificação de 
uma igreja local, e os “seus filhos” 
são os membros individuais dessa 
igreja. Ninguém sabe que igreja lo-
cal exatamente seria essa, mas o teor 
da carta está mais relacionado a uma 
igreja local e seus membros do que 
a uma pessoa. O que se sabe é que 
essa igreja reconhecia a autoridade 
de João. Vamos ao conteúdo: João 
trata sobre gente que valoriza e que 
deve lutar pela verdade.  

1. Gente que valoriza a verda-
de: 2 João inicia-se identificando seu 
autor como um “presbítero” (v.1a). 
Esse termo foi usado, no Novo Tes-
tamento, para designar oficiais das 
igrejas locais, a quem eram dadas as 
responsabilidades de administrar e 
ensinar. Mesmo que a carta não diga 
o nome do presbítero, os estudiosos, 
com base na história da igreja, sempre 
o entenderam como sendo o apósto-
lo João. Assim ele era conhecido nas 
igrejas, em especial, pelos membros 
dessa igreja local. O apóstolo lhes 
mostra que a verdade é valiosa: 

Primeiro, ele apresenta a verdade 
como uma base da unidade cristã. 
João diz que essa igreja é amada por 

ele e por todos os que conhecem a 
verdade, justamente em razão da 
verdade (v.1b). Verdade é uma pala-
vra-chave, nos primeiros quatro ver-
sículos da carta: aparece nada mais 
que cinco vezes! Verdade, aqui, é 
uma referência ao próprio evange-
lho, isto é, a fé cristã ensinada pelos 
apóstolos, que os falsos mestres ten-
tavam adulterar. Aqui, João mostra 
a verdade como uma das bases da 
unidade cristã. Os verdadeiros cris-
tãos “amam uns aos outros porque 
estão unidos pelo conhecimento da 
verdade a respeito de Cristo”.2 

Segundo, João mostra a verdade 
como hóspede permanente nos cris-
tãos. Essa verdade permanece com 
todos os cristãos, agora e sempre 
(v.2). Verdadeiros cristãos hão de 
perseverar no conhecimento da ver-
dade. Terceiro, ele mostra a verdade 
como um dos alicerces de bênçãos 
cristãs. O versículo 3 afirma: ... graça, 
misericórdia e paz (...) serão conosco 
em verdade e amor. A ideia deste 
trecho é que a verdade que habita 
nos crentes e o amor são os alicerces 
ou condições pelas quais as bênçãos 
divinas são transmitidas e mantidas. 

Quarto, o apóstolo apresenta a 
verdade como algo a ser praticado 
pelos cristãos. Ele diz que fica fe-
liz por ver alguns filhos da senhora 

2. Lopes (2008:27).

I O QUE O CRISTÃO PRECISA ENTENDER
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eleita andando na verdade, segundo 
o mandamento que receberam do 
Pai (v.4). Esses “alguns filhos” são 
alguns dos cristãos dessa igreja que 
viviam de acordo com a verdade do 
evangelho que os apóstolos prega-
vam. Isso trouxe alegria a João. Eles 
tinham firmeza doutrinária, que se 
manifestava no seu dia-a-dia. Não só 
estudavam sobre a verdade, mas a 
praticavam. Defender a verdade, sem 
a praticar é uma grande incoerência. 

2. Gente que corrompe a ver-
dade: Depois de tratar sobre os cris-
tãos verdadeiros, que valorizam a 
verdade, João começa a identificar a 
prática e a crença incorreta dos fal-
sos mestres; afinal, não eram here-
ges só quanto à teologia, mas tam-
bém quanto à ética. Essas diretrizes 
são vitais para reconhecê-los. 

Em primeiro lugar, eles eram liber-
tinos em sua prática. O apóstolo faz 
uma exortação: que os cristãos an-
dem em amor (v. 5). Para que não 
haja dúvidas sobre o que ele quer 
dizer, afirma que amar “consiste em 
viver de acordo com os mandamen-
tos de Deus” (v.6).3 Essa exortação 
de João é uma possível reação ao en-
sino dos falsos mestres de sua época. 

Tratava-se de uma forma embrio-
nária de gnosticismo. Os gnósticos 
entendiam que a matéria é má e que 
o corpo não tem valor diante de Deus. 
Por causa disso, alguns não viam nada 
de errado em viver uma vida de peca-

3. Lopes, op. cit. p.33.

do e desconsideravam a lei de Deus. 
Para esse tipo de pensamento, se 
uma pessoa tem amor, pode fazer o 
que quiser!4 João mostra exatamen-
te o contrário: alguém que diz ter e 
viver o amor deve obedecer aos man-
damentos. Inclusive, esse é um ensi-
no do próprio Jesus, apresentado por 
João em seu evangelho (Jo 14:21). 

Em segundo lugar, eles eram pro-
gressistas em seus ensinos. Os falsos 
mestres da época de João argu-
mentavam que os antigos dogmas 
deveriam ser deixados de lado, que 
os crentes precisavam de uma “teo-
logia mais contemporânea”. A dou-
trina apostólica professava que Jesus 
veio em carne, coisa que eles nega-
vam (v.7). Influenciados pela filoso-
fia grega, entendiam que o mundo 
material é mau; por isso, Jesus não 
poderia ter sido um ser humano re-
almente. Com discurso pomposo, 
estavam indo além da doutrina de 
Cristo (v.9). 

“Ir além” é não permitir que os 
limites da doutrina de Cristo gover-
nem nossa fé e nossa prática; é ir 
em frente deixando algo para trás; é 
acrescentar coisas novas ao evange-
lho. A doutrina de Cristo é a fé cristã, 
o evangelho pregado pelos apósto-
los, cujo centro é Cristo. Os mestres 
gnósticos, além de rejeitarem as nor-
mas éticas, abandonaram aquilo que 
é fundamental na doutrina apostóli-

4. Idem.
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ca: a encarnação de Jesus.5 Estavam 
rejeitando o que os apóstolos ensi-
naram e contribuindo para a destrui-
ção do fruto do trabalho deles (v.8). 
Deveriam ser rejeitados. 

3. Gente que deve defender a 
verdade: A heresia dos falsos mes-
tres era grave. João chega a dizer 
que eles eram seguidores do anti-
cristo (v.7), que se tratava de uma 
manifestação do espírito do engano 
(1 Jo 2:18; 4:13). Eles contavam men-
tiras sobre Jesus, procurando afas-
tar as pessoas da verdade. Por isso, 
diante da gravidade dessas heresias, 
o apóstolo apresenta algumas pos-
turas fundamentais que os cristãos 
deveriam adotar. É importante dizer, 
antes de as apresentarmos, que João 
está tratando de hereges dispostos 
a destilar seu veneno mentiroso por 
todos os lugares. Por isso, apresenta 
estas três posturas radicais: 

Em primeiro lugar, os cristãos 
deveriam tomar cuidado. João diz: 
Tende cuidado de vós mesmos (v.8). 
Os falsos mestres tinham discurso 
polido, bonito, inovador, mas eram 
lobos devoradores; apresentavam 
intenções puras, mas estavam cons-
truindo um império para si mesmos; 
eram enganadores (v.7), embustei-
ros, impostores. Saíram do meio da 
igreja, quando se desviaram da ver-
dade apostólica (1 Jo 2:19), e con-
tinuavam a visitar as comunidades 
cristãs para fazer discípulos entre as 

5. Champlin (2002:311).

igrejas de onde haviam saído. Daí o 
alerta: Cuidem-se! Olhos bem aber-
tos, diante dos hereges! 

Em segundo lugar, os cristãos de-
veriam mantê-los afastados da igre-
ja. O apóstolo sugere uma postura 
radical contra os hereges: Se alguém 
vem vos visitar e não traz este ensi-
no, não o recebais em casa (v.10). 
João proíbe hospitalidade a qualquer 
evangelista itinerante que não pre-
gue o evangelho anunciado pelos 
apóstolos.6 Pode ser um mandamen-
to particular, mas, levando em conta 
que ele está escrevendo para uma 
igreja local, cujas reuniões aconte-
ciam nas casas dos crentes, é possível 
dizer que o pedido é para que não os 
recebessem na comunhão da igreja. 
Propagadores do falso ensino não 
poderiam ter vez para falar na igreja. 

Em terceiro lugar, os cristãos 
não deveriam ser cúmplices da he-
resia. A terceira e última postura 
que João apresenta aos cristãos 
é: ... nem o cumprimenteis. Pois 
quem o cumprimenta participa de 
suas obras más (v.11). O apóstolo 
não quer que os cristãos demons-
trem fascínio pelos falsos mestres. 
O que está incluso, aqui, são as 
boas vindas oficiais, quando a igre-
ja está reunida. A saudação positiva, 
num culto público, poderia signifi-
car recomendação ou aprovação. 
Os crentes poderiam estar demons-
trando cumplicidade com a heresia, 

6. Idem.



78   Lições BíblicasLições Bíblicas – 2º Trimestre de 2015– 2º Trimestre de 2015

se fossem simpáticos. Era necessário 
tolerância zero com a heresia e com 
os hereges. 

O apóstolo conclui a carta, mes-
mo tendo muitas coisas para escre-
ver, pois não queria fazê-lo por escri-
to, prometendo visitar aquela igreja 
local e falar-lhe pessoalmente (v.12). 
Apesar de utilizar cartas, não dispen-

sava a conversa pessoal e franca. Por 
fim, ele envia saudações dos filhos 
da vossa irmã eleita (v. 13), isto é, da 
igreja local, de onde estava escreven-
do, possivelmente, da cidade de Éfe-
so. Levemos a sério o conteúdo dessa 
pequena carta! A seguir, apresenta-
remos dois ensinos que todo cristão 
precisa praticar, à luz de 2 João.

01. Leia 2 Jo 1:1 e comente com a classe sobre quem a igreja cristã 
sempre identificou como o presbítero, remetente da carta, e quem, 
possivelmente, é a senhora eleita e seus filhos, destinatários da carta. 

02. Com base em 2 Jo 1:2-4, responda: O que é a verdade no contexto 
desta carta? Por que ela é valiosa?

03. Leia 2 Jo 1:5-7, trecho em que João identifica a prática e a 
crença incorreta dos falsos mestres, e comente com a classe sobre 
este conteúdo.

04. Quais as três posturas que os crentes deveriam tomar, diante dos 
falsos mestres, de acordo com 2 Jo 1:8-11?
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II  O QUE O CRISTÃO PRECISA PRATICAR

1. Esteja sempre pronto a viver 
a verdade com amor.

A verdade, em 2 João, é a doutri-
na sobre Cristo ensinada a nós pelos 
apóstolos, o próprio evangelho. A 
igreja cristã que recebeu essa carta co-
nhecia e andava na verdade; tinha fir-
meza doutrinária. Contudo, não basta 
o conhecimento correto; é necessária 
a prática correta. Por isso, João faz 
um apelo: ... peço-te (...). Amemo-nos 
uns aos outros (v.5). O verbo “pedir” 
também poderia ser traduzido por 
“implorar” ou “suplicar”. Já que os 
cristãos tinham a crença correta, de-
veriam colocá-la em prática, no dia-a-
dia, amando uns aos outros. 

Amar, de acordo com João, con-
siste em viver de acordo com os man-
damentos de Deus (v.6). Mostramos 
nosso amor a Deus obedecendo-lhe 
(1 Jo 5:2) e nosso amor ao próximo, 
servindo-o (1 Jo 3:16). Esse é o nos-
so desafio! Os falsos mestres tinham 
crença e prática erradas. Cristãos 
verdadeiros têm a crença e a prática 
corretas. Estejamos sempre prontos 
a praticar a verdade com amor. Não 
deixemos que haja um abismo entre 
o que pregamos e o que vivemos.

2. Esteja sempre pronto a lutar 
pela verdade com seriedade.

Vivemos tempos difíceis, no meio 
evangélico. No Brasil, por exemplo, 
multiplicam-se os hereges e as heresias. 
Há um sem-número de autoproclama-

dos bispos, apóstolos, profetas etc., en-
ganando multidões que não conhecem 
o verdadeiro evangelho. E o que é pior: 
enganando muitos cristãos, que tole-
ram tudo que vem do “mercado gos-
pel”, sem separar o joio do trigo. Nesta 
época, defender a fé cristã de desvios 
não é assunto de menor importância, 
especialmente quando se mexe naqui-
lo que lhe é central: Cristo. E não é isso 
que a teologia liberal faz? E por que 
muitos cristãos flertam com os liberais? 

Temos visto muitos cristãos toleran-
tes ao extremo aos zombadores do 
evangelho, sem convicção religiosa e 
doutrinária, sem coragem de se posi-
cionar, com medo de defender a ver-
dade e parecer antiquado. O apóstolo 
João era convicto: falsos doutrinado-
res, que vão além da doutrina de Cris-
to, não podem ter espaço no culto pú-
blico, não devem ser paparicados pelos 
cristãos. Extremista demais o apóstolo? 
Pode até parecer. Mas não esqueça-
mos que estamos tratando de um livro 
inspirado. Não levar a sério João é não 
levar a sério a vontade de Deus. En-
tendamos: devemos respeitar todas as 
pessoas, suas opiniões, mesmo quan-
do diferentes da nossa; inclusive here-
ges. João não quer que ninguém nutra 
ódio pelo outro. Contudo, nenhum 
cristão, em nome do “amor” deve se 
omitir de se posicionar diante de quem 
for quando estes achincalham o evan-
gelho e o Cristo do evangelho! 
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05. Você conhece alguém com um abismo entre a sua crença e a sua 
vida? Entende que esse não é o seu caso? Qual o desafio de João 
para aqueles que conhecem a verdade?

06. Em sua opinião, por que falta convicção doutrinária em 
muitos cristãos de nossos dias? Segundo João, como devemos nos 
posicionar diante das heresias e dos hereges?

DESAFIO DA SEMANA

Infelizmente, a presença de falsos mestres querendo desenca-
minhar a igreja não foi um problema apenas da época do apóstolo 
João. A igreja de Jesus, em todas as épocas, sempre teve de lidar 
com a heresia e com os hereges. Por isso mesmo, as recomenda-
ções de João, em sua segunda carta, continuam relevantes e atuais. 
Contêm diretrizes para nós.

Por causa da verdade do evangelho sobre Jesus, passada a nós 
pelos apóstolos, vivamos em amor – o que não significa ser toleran-
tes com falsos ensinos. O amor não pode ser usado como bandeira 
para compactuarmos com o erro e não confrontarmos quem pre-
cisa ser confrontado. Cristãos de verdade vivem a verdade e lutam 
por ela. Em nossas igrejas locais, sejamos contundentes, diante de 
todos aqueles que torcem a Escritura. 
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TEXTO BÁSICO

Amado, não imiteis o mal, mas, sim, o bem. 
Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o 
mal não viu a Deus. (3 Jo 1:11)

LEITURA DIÁRIA

D 14/06 3 Jo 1:7-8

S 15/06 3 Jo 1:9

T 16/06 3 Jo 1:10

Q 17/06 3 Jo 1:11

Q 18/06 3 Jo 1:12

S 19/06 3 Jo 1:13-14

S 20/06 3 Jo 1:15

OBJETIVO

Promover nos estudantes 
da Palavra de Deus a 
reflexão sobre bons e 
maus exemplos, dentro 
da comunidade cristã, 
e sobre o cuidado que 
devem ter para não se 
deixar influenciar pelos 
maus exemplos.

20 DE JUNHO DE 2015 Hinos sugeridos – Inicial: BJ 119 / HBJ 340 • Final: HBJ 284

Siga bons 
exemplos12

INTRODUÇÃO

Nesta última lição da série baseada nas 
cartas joaninas, analisaremos 3 João, a me-
nor das cartas joaninas, levando em conta o 
texto grego. Contudo, não nos enganemos: 
o valor de 3 João é desproporcional ao seu 
tamanho! Temos ensinos valiosíssimos para a 
igreja de Jesus.

A palavra-chave da terceira carta de João 
é “testemunho” (vs. 3,6 e 12). Ela conta a 
história de três homens: Gaio, Diótrefes e 
Demétrio. Dois deles davam testemunho não 
somente no que falavam, mas também no 
que viviam. O outro era um péssimo exemplo 
para a igreja, tanto no que falava quanto no 
que fazia. Qual é nosso grande desafio, ao 
ler essa carta? Imitar aqueles que fazem o 
bem, os bons exemplos. Cristãos de verdade 
fazem isso.    
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João era o último apóstolo vivo, 
quando escreveu suas cartas. Já 
avançado em idade, ainda estava en-
volvido no ministério e na vida das 
igrejas. Apesar de ser quase uma 
“celebridade cristã”, não ostentava 
títulos pomposos, que incham aque-
les que não sabem lidar com eles; 
preferiu identificar-se, novamente, 
como “presbítero” (v.1). Era assim 
que ele era conhecido, e é assim que 
ele se dirige aos irmãos em Cristo, ao 
tratar com eles. Pois bem, vamos co-
nhecer os três irmãos mencionados 
em sua terceira carta e ver o que po-
demos aprender com o testemunho 
do apóstolo a respeito deles.  

1. Gaio, um cooperador since-
ro: O primeiro nome mencionado na 
carta foi do amado Gaio (v.1a). Ele é 
o destinatário da carta, a quem João 
amava, de acordo com a verdade do 
evangelho. Além de expressar seu 
amor fraterno, o apóstolo diz que 
estava orando a Deus em favor de 
Gaio, para que fosse bem-sucedido 
em todas as áreas, tivesse saúde físi-
ca, assim como estava espiritualmen-
te bem (v.2). Mas quem era Gaio? 

Em primeiro lugar, trata-se de 
um homem que andava na verdade. 
Gaio era um filho espiritual de João, 
que estava trazendo muita alegria 
ao apóstolo, por andar na verdade 
(v.4). Andar na verdade é “viver na 
prática o que a verdade do evange-

lho ensina, que no contexto de Gaio 
implicava abrigar os emissários de 
Deus”,1 ser hospitaleiro. Alguns ir-
mãos testemunharam para João so-
bre a fidelidade de Gaio (v.3). Quem 
eram estes irmãos? Possivelmente, 
pessoas que encontraram apoio e 
hospitalidade por parte deste, du-
rante suas viagens. Isso fica claro, na 
continuação do texto. 

Em segundo lugar, trata-se de um 
homem com a casa aberta. A hos-
pitalidade era uma prática necessá-
ria na época do apóstolo João. Os 
“pregadores itinerantes não tinham 
hotéis ou hospedaria de boa reputa-
ção à disposição, nem recursos su-
ficientes”.2 A casa de Gaio estava a 
serviço do reino de Deus (v. 5). Ele 
recebia missionários e pregadores 
enviados pelo apóstolo João, até 
aquelas pessoas que não lhe eram 
conhecidas pessoalmente. 

Em terceiro lugar, trata-se de um 
homem pronto a ajudar a obra. Além 
de hospedar, Gaio também dava su-
porte financeiro aos pregadores do 
evangelho, o que indica que era um 
homem de posses. Por isso, João o 
encoraja: Tu farás bem se os enca-
minhares na sua viagem de modo 
digno de Deus (v.6). “Encaminhar na 
viagem” diz respeito à provisão ne-

1. Lopes (2008:54).

2. Lopes (2010:255).

I O QUE O CRISTÃO PRECISA ENTENDER
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cessária, alimento e dinheiro para as 
despesas, lavagem de roupas e ajuda 
para que a viagem fosse o mais con-
fortável possível.3 Por que o pedido? 
Porque os missionários itinerantes 
só estavam pregando por causa de 
Jesus, e não recebiam sustento dos 
pagãos (v.7); por isso, era necessário 
ajudá-los (v.8).

2. Diótrefes, um líder megalo-
maníaco: Depois de elogiar e enco-
rajar Gaio, João passa a tratar sobre 
Diótrefes, um dos líderes da igreja da 
qual Gaio fazia parte. O que é dito 
sobre ele? Em primeiro lugar, que era 
um líder rebelde. O texto diz: Escrevi 
à igreja, mas Diótrefes (...) não nos 
dá acolhida (v.9). O apóstolo men-
ciona uma correspondência, aparen-
temente desconhecida de Gaio, que 
Diótrefes provavelmente suprimira, 
por se sentir forte o suficiente para 
não acatar a autoridade do apósto-
lo, mesmo que a igreja em questão 
estivesse debaixo da jurisdição deste. 
Essa é a ideia da expressão “não nos 
dá acolhida”, isto é, não reconhece 
nossa autoridade, a autoridade do 
evangelho apostólico e das igrejas 
fundadas de acordo com a tradição 
apostólica.4 

Em segundo lugar, Diótrefes era 
um líder que amava o poder. João 
diz que Diótrefes gosta de exercer 
primazia (v.9). Temos, na língua ori-
ginal, um verbo no tempo presen-

3. Rienecker; Rogers (1995:595-596).

4. Champlin (2002:320).

te, que sugere que esta atitude de 
Diótrefes era contínua e habitual.
Aparentemente, ele era um dos 
principais líderes da igreja e queria 
exercer domínio sobre ela. Era um 
megalomaníaco. Amava o poder e 
os holofotes. Queria ser o centro de 
todas as atenções.

Em terceiro lugar, ele era um líder 
mentiroso. O apóstolo ainda diz a Gaio 
que traria à memoria de Diótrefes, 
quando fosse visitá-los, as palavras in-
sensatas e maldosas que este lhe pro-
ferira (v.10a). Ele havia mentido sobre 
o apóstolo João; “gostava de se proje-
tar falando mal dos outros. Ele cons-
truía sua imagem destruindo a dos 
outros”.5 Mas João diz que planejava 
visitá-los. Apesar de velho, o apóstolo 
não tinha medo do orgulhoso Diótre-
fes e iria confrontá-lo com firmeza. 

Em quarto lugar, ele era um líder 
autoritário. Diferentemente de Gaio, 
que hospedava os pregadores fiéis 
da palavra, Diótrefes os tratava mal 
e proibia os irmãos de os tratar bem 
(v.10b). Os crentes não podiam de-
monstrar nenhuma simpatia aos mis-
sionários. Ele estava querendo pro-
vocar um cisma na igreja, isolando 
os membros da comunidade local da 
sua liderança maior. Gaio era um dos 
que continuavam a receber os mis-
sionários, mesmo contra a vontade 
de Diótrefes. Para piorar, o megalo-
maníaco ainda expulsava da igreja os 
pregadores itinerantes que vinham 

5. Lopes (2008:263).
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em nome do apóstolo João (v.10c). 
Aqui está alguém em quem não de-
vemos nos espelhar para nada.

3. Demétrio, um cristão exem-
plar: O último cristão mencionado 
por João, na carta, é Demétrio (v.12). 
Possivelmente, era um dos missio-
nários ou pregadores itinerantes 
daquela região, dedicado à missão, 
que reconhecia a autoridade apostó-
lica de João.6 Era um dos que preci-
sariam de acolhimento, por parte de 
Gaio, para prosseguir viagem. João 
aproveita o ensejo da carta para re-
comendá-lo. Muito provavelmente, 
Demétrio também foi seu portador.

Mas por que João precisava reco-
mendá-lo a Gaio? O apóstolo já não 
havia dito que Gaio recebia as pes-
soas prontamente em sua casa, mes-
mo as que ele não conhecia pesso-
almente? A razão pode estar ligada 
às mentiras espalhadas na igreja por 
Diótrefes. Por causa da fidelidade à 
autoridade apostólica, por parte de 
Demétrio, é possível que Diótrefes e 
seus discípulos tivessem espalhado 
mentiras a seu respeito.7 Parece que 
João tomou medidas para que Gaio 
não fosse envolvido nessas mentiras.

Demétrio era um homem que 
contava com o testemunho da igre-
ja: ... todos dão testemunho dele 
(v.12a). “Todos” é uma referência 
aos membros da igreja sob a jurisdi-
ção de João. Ele era alguém conhe-

6. Champlin, op. cit., p. 321.

7. Idem.

cido da igreja. Sua chamada para o 
ministério era notória.

João diz que a própria verda-
de dava testemunho de Demétrio 
(v.12b). O apóstolo personifica o 
evangelho como uma testemunha. 
Aquele cristão vivia de tal maneira 
de acordo com a verdade que a pró-
pria verdade “falava” em seu favor. 
Além do evangelho, o próprio João 
era uma testemunha em favor de 
Demétrio e de seu caráter (v.12c). 
Ele faz questão de dizer que seu tes-
temunho é verdadeiro, isto é, está 
dizendo a verdade. De fato, Demé-
trio era alguém chamado por Deus 
em quem se podia confiar; alguém a 
ser imitado.   

Depois de tratar sobre Demétrio, 
João termina sua terceira carta da 
mesma maneira que terminou a se-
gunda, ou seja, dizendo que ainda 
há mais a escrever, mas que prefere 
fazê-lo face a face, numa visita pró-
xima (vv. 13-14). O velho apóstolo 
jamais descartou o contato, o rela-
cionamento. Terminou a carta dese-
jando a paz a Gaio, enviando sauda-
ções dos amigos e pedindo-lhe que 
saudasse, nome por nome, amigos 
conhecidos, que moravam na mes-
ma cidade (v.15). Ao que parece, 
João era um homem com alguns 
amigos. A igreja precisa ser uma co-
munidade de amigos prontos a se 
ajudarem. Na sequência, oferecemos 
duas lições para os cristãos pratica-
rem, com base na mensagem dessa 
“pequena grande carta”. 
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01. Leia 3 Jo 1:1 e responda: Como João se apresenta, em sua terceira 
carta? O que podemos aprender com isso?

02. Em 3 Jo, temos testemunhas positivas e negativas. O que o 
apóstolo diz sobre Gaio? Leia 3 Jo 1:1-8 e comente com a classe.

03.  Após ler 3 Jo 1:1-10, fale com a classe sobre Diótrefes. Ele dava 
testemunho positivo ou negativo? Justifique sua resposta.

04. Com base em 3 Jo 1:12, comente com a classe sobre Demétrio. 
Quem era ele? Por que João precisou recomendá-lo a Gaio? 

II  O QUE O CRISTÃO PRECISA PRATICAR

1. Rejeite o antiexemplo de 
cristãos arrogantes.

Como podemos perceber, 3 João 
é uma carta com exemplos positivos e 
negativos. Bem perto do final da car-
ta, temos um versículo-chave: Amado, 
não imiteis o mal (v.11a). Esse versícu-
lo vem logo depois de o apóstolo apre-

sentar o arrogante Diótrefes. O que ele 
estava querendo dizer? Simples: Gaio, 
não se deixe influenciar pelo exemplo 
de Diótrefes. A Bíblia Viva traduziu as-
sim o texto: ... não deixe que este mau 
exemplo influencie você.

Ainda hoje, precisamos lidar com 
pessoas arrogantes, com mania de 
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grandeza, autoritárias, dominadoras. 
Permanece o conselho bíblico: não 
nos deixemos influenciar por essas 
pessoas! Não nos deixemos moldar 
por gente assim! Fujamos do caminho 
de Diótrefes! Pessoas como ele preci-
sam ser confrontadas, não imitadas: 
... aqueles que continuam no mal pro-
vam que estão longe de Deus (v.11c – 
BV). Trata-se de antiexemplos. 

2. Pratique os bons exemplos 
de cristãos fiéis. 

O versículo-chave de 3 João, apre-
sentado anteriormente, não pede so-
mente que rejeitemos os antiexem-
plos. Na sequência, lemos: Siga só o 
que é bom. Lembre-se que aqueles 
que fazem o bem, provam que são 

filhos de Deus (v.11b - BV). O desa-
fio, aqui, é imitar gente convertida, 
que prova que é filha de Deus com 
suas boas obras. Depois de apresen-
tar esse mandamento, João começa 
a tratar sobre Demétrio, um homem 
de testemunho a ser imitado.

Se, por um lado, temos muitos 
antiexemplos, por outro, temos mui-
tos bons exemplos na comunidade 
cristã. Sigamos esses bons exemplos. 
Nesta lição, estudamos sobre dois 
cristãos a serem imitados: patrocina-
dores da obra de Deus, hospitaleiros, 
gente que contava com o testemu-
nho da igreja, do evangelho e dos 
líderes eclesiásticos. Sigamos esses 
bons exemplos! 

05. Leia 3 Jo 1:11a; a primeira aplicação, e comente com a classe 
sobre qual deve ser a nossa postura, diante de cristãos infiéis.

06. Leia 3 Jo 1:11b; a segunda aplicação, e comente com a classe 
sobre a postura correta, diante dos bons exemplos. Você poderia 
citar um cristão com bom exemplo em alguma área, a ser imitado?
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DESAFIO DA SEMANA

É claro que não cremos que existam cristãos perfeitos. Por me-
lhor que alguém seja, ainda é um pecador não-glorificado, que 
luta contra a sua natureza pecaminosa. Contudo, existem algumas 
pessoas exemplares em algumas áreas bem específicas. É gente 
que está buscando agradar a Deus naquilo que faz e tentando ser-
vi-lo da melhor forma possível, mesmo diante de suas limitações. 

Separe algum momento de sua semana para fazer o seguinte 
exercício: Você conhece algum cristão exemplar em alguma área, 
assim como Gaio e Demétrio? Alguém que não demonstra fazer 
o que faz para ser reconhecido, aplaudido ou coisa do tipo? Re-
flita alguns instantes sobre aquilo que nesses cristãos é digno de 
ser imitado. O desafio é imitá-los nessa área. Cristãos de verdade 
seguem bons exemplos. 
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TEXTO BÁSICO

Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para 
quem iremos? Tu tens as palavras de vida 
eterna. (Jo 6:68) 

Hinos sugeridos – Inicial: BJ 280 / HBJ 351 • Final: HBJ 424

Fale o que eles 
precisam ouvir13

27 DE JUNHO DE 2015

OBJETIVO

Ajudar o estudante da 
Escola Bíblica a saber, 
por meio do exemplo 
de Jesus, que devemos 
pregar o evangelho 
verdadeiro, ainda que 
haja rejeições e mesmo 
que os resultados não 
venham a ser favoráveis. 

LEITURA DIÁRIA

D 21/06 Jo 6:1-7

S 22/06 Jo 6:8-15

T 23/06 Jo 6:16-21

Q 24/04 Jo 6:22-35

Q 25/06 Jo 6:36-48

S 26/06 Jo 6:49-59

S 27/06 Jo 6:60-69

INTRODUÇÃO

Desde a sua infância, ele chamava a aten-
ção. Homens do Oriente distante seguiram 
uma estrela, até o encontrar, para, finalmente, 
o adorar (Mt 2:1-2). Na adolescência, deixou 
os doutores intrigados com a profundidade 
de seu conhecimento (Lc 2:42,46). Quando 
adulto, atraiu multidões, que queriam ouvi-lo 
(Jo 6:5). Havia quem quisesse tocá-lo 
(Mc 5:27) e quem buscasse, de seus lábios, 
uma palavra de poder (Mt 8:8). 

Esses fatos referem-se à pessoa de Jesus. 
Não é à toa que ele se torna tão famoso, entre 
os judeus e gentios, pois o seu ministério é 
confirmado com curas e, principalmente, com 
o ensino (Mt 4:23). Seus ensinamentos eram 
singulares, pois ele ensinava como quem tem 
autoridade e não como os escribas (Mc 1:22). 
Sua pregação era maravilhosa, mas nem sem-
pre agradava a todos. Vejamos o motivo. 
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Após operar o milagre da multipli-
cação dos pães, Jesus se afastou da 
multidão e foi para o monte (Jo 6:15). 
No dia seguinte, novamente esteve 
frente à multidão (v.25). Então, co-
meçou a lhe ensinar. Para muitos, 
porém, o discurso de Jesus foi duro 
(v.60). Ele não tinha a intenção de 
massagear o ego de ninguém, mas, 
sim, de falar o que era necessário. 
A pregação de Jesus pode ser resu-
mida nos seguintes itens: 

1. Não me sigam por interesses 
errados: Jesus inicia o seu discurso 
apontando uma grave falha de seus 
seguidores: O fato é que vocês querem 
estar comigo não porque entenderam 
os sinais miraculosos, mas porque lhes 
dei de comer e ficaram satisfeitos (Jo 
6:26 – NBV). Em outras palavras, Jesus 
estava afirmando que eles estavam lhe 
seguindo pelos motivos errados. 

Aquela multidão estava atrás do ali-
mento que perece, mas pouco se in-
teressava pelo alimento que dá a vida 
eterna (v.27). Por isso, Jesus dá uma 
ordem, no v.27: Não trabalhem mais 
pelo alimento que perece. Jesus não 
está sugerindo a prática do comodis-
mo. O desejo dele é que as pessoas 
parem de buscar somente aquilo que 
não tem nenhum valor duradouro.1 
O interesse do povo não estava, ne-

1. Hendriksen (2004:303).

cessariamente, na pessoa de Cristo, 
mas no que ele podia proporcionar. 

Não é difícil observar, hoje em 
dia, tanta gente lotando os templos 
evangélicos em busca de bens ma-
teriais, pessoas que querem muito 
dinheiro, muita saúde, muito poder, 
mas nada de sacrifício por Jesus, que 
invertem as prioridades e pecam por 
isso. Mas Jesus afirma que o alimen-
to de que o pecador realmente pre-
cisa somente o Filho do Homem dará 
(v.27). Essa verdade deve ser dita. 
O pregador do evangelho não pode 
se eximir dessa importante tarefa. 

É preciso alertar as pessoas de que 
o melhor lugar em que devemos jun-
tar tesouros não é nesta terra, em que 
tudo passa, mas no céu (Mt 6:20). Não 
adianta o homem batalhar toda a sua 
vida por fama e riquezas e, no final, 
perder a si mesmo (Mc 8:36). Do mes-
mo modo, não adianta seguir a Jesus, 
sem um real comprometimento com 
ele, pois, de tal maneira, o ser humano 
jamais se fartará com o pão da vida.  

2. Não me sigam com incre-
dulidade: Após alertar ao povo de 
seu equívoco em segui-lo por causa 
do alimento perecível, Jesus ouve da 
multidão: Que faremos para realizar 
as obras de Deus? (Jo 6:28). Ele então 
sugere: ... que creiais naquele que por 
ele foi enviado (v.29). Jesus não esta-
va se declarando um simples profeta, 
mas o Messias enviado por Deus. 

I AÇÕES DE JESUS NO EVANGELISMO
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Há poucas horas, Jesus já havia 
realizado um grande milagre aos 
olhos de todos, fazendo multiplicar 
cinco pães e dois peixes, alimentan-
do, desse modo, a grande multidão 
(Jo 6:11-13). Essas pessoas também 
presenciaram curas que ele havia re-
alizado (Jo 6:2); contudo, nada disso 
parecia ser suficiente para acredita-
rem ser Jesus o Filho de Deus. 

Por isso, logo exigiram: O Senhor 
deve nos mostrar mais sinais miracu-
losos, se quiser que nós creiamos no 
Senhor. O que é que o Senhor pode 
fazer? (Jo 6:30). As palavras de Je-
sus já não eram dignas de crédito. O 
lema deles era: “Mais milagres e me-
nos Palavra”. Exigiam que Jesus fi-
zesse um milagre maior do que o do 
derramamento do maná, no deserto 
(v.31).2 Sua incredulidade era visível. 

Jesus refuta o argumento da mul-
tidão, afirmando que o verdadeiro 
pão do céu não vem de Moisés, mas 
de Deus (v.32). Esse pão estava ali, 
bem na frente deles, mas não o acei-
taram: ... eu já vos disse que, embora 
me tenhais visto, não credes (v.36). 
É, no mínimo, incoerente alguém se 
dar ao trabalho de seguir a Jesus, 
sem nele crer de verdade. É neces-
sário mostrar ao pecador que, se não 
crê em Jesus, já está condenado (Jo 
3:18). Só há vida em Cristo. 

3. Sigam-me pelo que eu sou: 
Após ensinar à multidão que, para 
segui-lo, precisava deixar de lado o 

2. Ibidem, p.305.

interesse pelas coisas transitórias e, 
também, pôr nele a sua inteira con-
fiança, Jesus faz a bombástica afirma-
ção: Eu sou o pão da vida, o que vem 
a mim jamais terá fome; e o que crê 
em mim jamais terá sede (Jo 6:35). 

Essa afirmação de Jesus foi per-
turbadora, principalmente para os 
líderes religiosos, pois sabiam que 
se tratava de uma declaração de di-
vindade.3 O maná do deserto servia 
para matar a fome do povo tempo-
rariamente, mas Jesus é maior do 
que o maná, pois dá vida abundante. 
Só Jesus pode suprir as necessidades 
espirituais dos homens. Somente ele 
tem a vida. 

Ao contrário do que murmuravam 
os judeus, não era Jesus apenas fi-
lho de José (v.42); ele é o Filho de 
Deus, o Messias enviado para salvar 
não somente Israel, mas o mundo 
(Jo 3:16). Por ser Deus, Jesus afir-
ma que tem poder para ressuscitar, 
no último dia, os que nele crerem 
(Jo 3:40). Jesus é Deus; por isso, po-
demos ir até ele (Jo 3:37). 

Em nossas pregações, é preciso 
deixar claro ao pecador o dever de 
seguir a Jesus, pelo fato de ele ser o 
Deus verdadeiro. Por isso, pode nos 
fornecer a verdadeira vida. Quem tem 
Jesus, já tem a vida (Jo 3:36). Aliás,
ele mesmo é a vida, o caminho e a 
verdade (Jo 14:6). Não há por que 
procurar outro alimento, pois, como 
bem afirmaram os discípulos acerca 

3. Wiersbe (2006:401).
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de seu Mestre: Tu tens as palavras da 
vida eterna (v.68b). 

As pessoas estão cada vez mais 
buscando, na religião, aquilo que 
lhes beneficia. A falsa teologia da 
prosperidade muito contribuiu nesse 
sentido. Há aqueles que supervalo-
rizam milagres, sinais, maravilhas, 

acima das próprias palavras de Jesus. 
Sem milagres, nada feito. Outras 
têm enorme dificuldade de seguir a 
Jesus pelo que ele é. Aceitá-lo como 
o verdadeiro Messias é uma impos-
sibilidade para elas. Apesar disso, é 
preciso dizer a verdade da Escritura 
considerando as duas lições a seguir. 

01. Que advertência deu Jesus à multidão que lhe seguia com interesse 
no alimento físico? Responda, com base em Jo 6:27 e no item 1. 

02. Diante do alerta de Jesus: ... que creiais naquele que por ele foi 
enviado (v.29), qual foi a resposta da multidão? O que ela sugere? 
Responda, com base em Jo 6:30 e no item 2. 

03. Que argumento Jesus usou para refutar a incredulidade e a 
exigência apresentada pela multidão? Responda, com base em 
Jo 6:32 e no item 2. 

04. Jesus afirmou: Eu sou o pão da vida. O que tal afirmação sugere? 
Ao responder, baseie-se em Jo 6:35 e no item 3. 
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1. Preguemos a verdade, ape-
sar das rejeições. 

Apesar dos milagres, das curas e 
das libertações, a multidão não creu 
em Jesus, exigindo-lhe, inclusive, um 
sinal (Jo 6:30). As palavras de Jesus 
não lhe eram suficientes, nem dignas 
de crédito. Muitos também rejeita-
ram o fato de ele ser o pão da vida, 
o que atesta a sua divindade (v.35). 
O puro evangelho de Jesus, de fato, 
não agradou a todos. 

As palavras de Jesus são, de 
modo constante, alvo de piadas de 
mau gosto e de descrédito. Influen-
ciados por uma sociedade secula-
rizada, que rejeita a Cristo e seus 
ensinos, muitos não suportam ouvir 
o que o evangelho tem a dizer. Isso, 
porém, não deve nos desanimar. 
Apesar das rejeições, é preciso pre-
gar, e, no dizer de Paulo, isso tem 
que ser feito em tempo e fora de 
tempo (2 Tm 4:2). 

2. Preguemos a verdade, ape-
sar dos resultados. 

Uma vez tendo ouvido a palavra, 
o pecador pode ser convencido e, a 
partir daí, aceitar a Jesus e segui-lo 
por toda a sua vida. Os onze discípu-
los foram transformados pelo evan-
gelho (Jo 6:68-69) e são exemplos de 
mudança. Contudo, outros não fize-
ram o mesmo: literalmente, abando-
naram a Jesus e já não andavam com 
ele (v.66). 

Apesar dos resultados que vier a 
produzir, o evangelho não pode ser 
negado ao pecador. No Areópago, 
houve quem escarnecesse do evan-
gelho pregado por Paulo (At 17:32). 
Isso, porém, não o impediu de conti-
nuar a anunciar que Jesus é o Cristo, 
nem mesmo de torná-lo um mártir, 
por amor a Jesus (2 Tm 4:6-7). Ainda 
que as pessoas não creiam, conti-
nuemos a anunciar a verdade acerca 
do pão da vida. 

II LIÇÕES DE JESUS NO EVANGELISMO

05. Por que devemos pregar a verdade, apesar das rejeições? 
Responda com base na primeira aplicação. 

06. Por que devemos pregar a verdade, apesar dos resultados? 
Baseie a sua resposta na segunda aplicação. 
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DESAFIO EVANGELÍSTICO 

Chegamos ao final do estudo de hoje, que faz parte da série: 
Aprendendo a evangelizar com Jesus. Vimos que, em seu dis-
curso, Jesus ensinou o povo a evitar segui-lo em busca de bens 
perecíveis e negligenciar, desse modo, o pão espiritual; a não se 
deixar levar pela incredulidade, e a não ignorá-lo como o Messias 
enviado de Deus. 

Vimos também que a verdade deve ser pregada, apesar das 
rejeições e dos resultados. Considerando o que foi estudado até 
aqui, engajemo-nos no desafio de, primeiramente, refletir sobre 
os três tópicos do ensino de Jesus estudados nessa lição; em se-
guida, ensinemo-los a alguém. Mais do que qualquer outra coisa, 
as pessoas precisam ouvir o evangelho de Cristo. 



www.www.portaliapportaliap.com.br.com.br    95

SÁBADO ESPECIAL
Sugestão para programa de culto

SÁBADO ESPECIALSÁBADO ESPECIALSÁBADO ESPECIALSÁBADO ESPECIALSÁBADO ESPECIALSÁBADO ESPECIALSÁBADO ESPECIALSÁBADO ESPECIALSÁBADO ESPECIAL

Hinos: 
6 (HBJ)
“A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor”

Leitura bíblica: Jeremias 1:4-9

A palavra do Senhor veio a mim, 
dizendo: “Antes de formá-lo no ven-
tre eu o escolhi; antes de você nas-
cer, eu o separei e o designei profeta 
às nações”. Mas eu disse: Ah, Sobe-
rano Senhor! Eu não sei falar, pois 
ainda sou muito jovem. O Senhor, 
porém, me disse: Não diga que é 
muito jovem. A todos a quem eu o 
enviar, você irá e dirá tudo o que eu 
lhe ordenar. Não tenha medo deles, 
pois eu estou com você para prote-
gê-lo, diz o Senhor. O Senhor esten-
deu a mão, tocou a minha boca e 
disse-me: Agora ponho em sua boca 
as minhas palavras.

Oração

Palavra pastoral

Louvores:

Abra os olhos do meu coração
David Quinlan

Abra os olhos do meu coração!

Abra os olhos do meu coração!

Quero te ver! Quero te ver, 

Senhor! (4X)

 Exaltado e bem alto, brilhando à 

luz da tua glória,

Derrama o teu amor e poder,

Pois tu és Santo, Santo, Santo.

Santo, Santo, Santo, Santo, 

Santo, Santo,

Santo, Santo, Santo! 

Quero te ver, Senhor!

Quero te ver! Quero te ver!

Quero te tocar, quero te abraçar, 

quero te ver!
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Dedicação de dízimos e ofertas 
(música instrumental ou cântico)

Sonda-me, usa-me
Aline Barros

Sonda-me, senhor,
E me conhece!
Quebranta o meu coração!
Transforma-me conforme a 
tua palavra
E enche-me até que em mim
Se ache só a ti; então,
Usa-me, Senhor!
Usa-me!

Como um farol que brilha à noite,
Como ponte sobre as águas,
Como abrigo no deserto,
Como flecha que acerta o alvo.
 Eu quero ser usado da maneira 
que te agrade,
Em qualquer hora e em 
qualquer lugar.
Eis aqui a minha vida!
Usa-me, Senhor!
Usa-me!

Sonda-me, quebranta-me,
Transforma-me, enche-me 
e usa-me!
Sonda-me, quebranta-me,
Transforma-me, enche-me 
e usa-me!

Sonda-me, quebranta-me,
Transforma-me, enche-me
E usa-me, Senhor!

Ele vem pra te salvar
Adhemar de Campos

 Diga para os temerosos: Não há 
nada a temer!
Poderoso é o teu Senhor. 
Quando clamas seu nome,
Ele então virá!

 Ele vem pra te salvar! Ele vem 
para te salvar!
Diga ao cansado: 
O teu Senhor virá!
Ele vem para te salvar!
Ele vem pra te salvar! 
Ele vem para 
te salvar!
Contempla ao Senhor e 
te levantarás.
Ele vem para te salvar!

Diga para os abatidos: 
Não percam a fé!
Poderoso é o teu Senhor. 
Quando clamas seu nome,
Ele então virá!

Ele vem pra te salvar! 
Ele vem para 
te salvar!
Diga ao cansado: 
O teu Senhor virá!
Ele vem para te salvar!
 Ele vem pra te salvar! Ele vem 
para te salvar!
Contempla ao Senhor e 
te levantarás.
Ele vem para te salvar!
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Ele é o teu escudo, em meio às lutas,

Um refúgio na tempestade,

Uma torre na tristeza,

Fortaleza em meio à batalha.

Mensagem bíblica: 

“Coragem para proclamar”

Apelo e oração

Hino: 

332 (HBJ) – “Totalmente entrego”

Bênção Apostólica
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