vs.4) “Aquele que diz: Eu o conheço e não guarda os seus
mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade.”
•
•
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vs.5) “Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se
tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos
nele.”

CONHECER, PERMANECER E FRUTIFICAR NA VERDADE – 1 JO 2.3-6
SEMANA I – 13 A 19/05

•

Obediência e conformidade com a palavra, as provas da filiação
divina

•

A epístola de 1 João, também conhecida como a carta das certezas tem como
tema central - Deus é vida, luz e amor perfeito e Seu caráter constrange os
cristãos a viverem em santidade e amor fraternal.
Algumas das razões de João escrever, é para que ninguém vos engane e para
que você creia no filho de Deus. Veja isto em 1 J0ão 2.26 e 5.13. Vamos
prosseguir conhecendo e aplicando estas escrituras:
Vs. 3) “E nisto sabemos que o conhecemos; se guardamos os seus
mandamentos.”
•
•
•

O verbo saber (GREGO - ginõskomen) = perceber, "vir a saber de
fato" este ocorre 25 vezes na epístola, isto significa que você pode
conhecer e experimentar Deus e dar provas disto.
Que provas você pode dar que conhece a Deus? Guardando os seus
mandamentos.
Se alguém diz ser filho de Deus, sua vida deve ser coerente, deve dar
provas:
a) Moral (a obediência);
b) Social (amor, a comunhão, missão);
c) Doutrinária (fé em Cristo).

Se a conduta de alguém contradiz o que se fala, então sua profissão é
falsa.
Estes mandamentos não se tratam apenas dos 10 ou 53 recíprocos,
mas é amar no Espírito, porque Deus é amor e na verdade, não se
limitando ao sentimento ou a emoção.

"Qualquer” significa todo cristão que guarda a palavra. E quem tem
poder para guardar? É quem ora, canta, vai a igreja e faz boas obras?
Não! É quem é nascido de Deus.
Ser cristão é relacionamento pessoal, é obedecer, amar e permanecer
nEle.

vs.6) “Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele
andou.”
•
•

Indica uma obrigação de conduta reta. A conformidade do cristão é o
exemplo de Cristo.
Como Jesus andou? Ele fazia as obras de Deus e ensinava, andou na
comunhão e mesmo sendo a verdade praticava a verdade em tudo.

Vivendo o amor de Cristo
Conversem sobre a obediência e orem uns pelos outros.
CONHECER, PERMANECER E FRUTIFICAR NA VERDADE – 1 JO 2.7-10
SEMANA II – 20 A 26/05

Amor fraternal é a prova de andar na luz
João pelo Espírito Santo traz ao nosso coração os primeiros fatos sobre
amor e luz x ódio e trevas, quando Cain ao não se responsabilizar por
Abel, o matou e então passou a andar errante nas trevas. Jesus fez o
contrário, por isto hoje podemos amar e andar na luz.

v.7) “Amados, não vos escrevo mandamento novo, mas um
mandamento antigo, que tendes desde o princípio. Este
mandamento antigo é a palavra que ouvistes.”
•
•

O mandamento antigo é o ensino do amor, que sempre existiu e
nunca mudou.
É muito importante conservarmos as doutrinas das escrituras. Como
fazemos isto?

Praticando a palavra, ainda que atualmente isto pareça controverso e
antiquado!
v.8) “Contudo é um novo mandamento que vos escrevo, o qual é
verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão passando e já
brilha a verdadeira luz.”
•
•
•

É novo porque Jesus ampliou o seu significado e o Espírito Santo
renova a palavra.
As trevas são passageiras, o mundo e a carne são "velhos" não tem o
poder de renovar.
Como este mandamento se torna novo para nós? É quando o
praticamos no Espírito.

v.9) “Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora
está nas trevas.”
•
•
•

A verdade é absoluta: Se você ama, está na luz, se não ama está nas
trevas.
De acordo com este versículo só palavras e discursos têm valor para
Deus? Não!
Só sabemos que amamos de fato quando o nosso irmão experimenta
esse amor.

v.10) “Aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não
há tropeço.”
•
•

Quando se ama não há causa de tropeço, o ódio cega e distorce a
visão correta que se deve ter dos outros e por isto as pessoas julgam
e culpam os outros.
A raiz de todos os problemas de relacionamentos está em nós e não
nos outros, porque devemos amar, se não amamos pecamos!

•

Repita: Amar - isto é comigo!

Vivendo o amor de Cristo
Em grupos conversem e orem sobre: Onde devemos dar o primeiro passo
para amar?
PROGRAMAÇÃO
AGENDA SUJEITA ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.
INFORMAÇÕES: +55 31 3384-3915

SEMANA DO CLAMOR
2019

CURSO DE CASAIS

09 A 12
JUNHO
07 A 10
JULHO
03, 17 E 30
JUNHO

DOM ÀS 10H, 17H E 19H
SEGUNDA A QUARTA
7H, 15H E 19H30
TEMPLO
SEGUNDA ÀS 19H30
TEMPLO

CURSO DE BATISMO

28 ABRIL A
19 MAIO

AOS DOMINGOS ÀS 18H
ANEXO ADM
INFO: +55 31 3384-3915

ENCONTRO COM A
CRUZ

18 E 19
MAIO

SÍTIO RECANTO CENTRAL
INFO: +55 31 3384-3915

BATISMO
ALELUIAAAA!

19
MAIO

DOMINGO ÀS 19H
TEMPLO

CAMPEONADO
BRASILEIRÃO DA
CENTRAL

INSCRIÇÕES
22 MAIO

VAGAS LIMITADAS
INFO: 31 3384-3915

APH – ATENDIMENTO
PRÉ HOSPITALAR

25
MAIO

MINISTRANTE: ANJOS DO
ASFALTO
INFO: 31 3384-3915

JANTAR DE CASAIS
MIN. DA FAMÍLIA

01
JUNHO

SÁBADO ÀS 19H30
REST. VIGANÓ VIGANÓ
INFO: +55 31 3384-3915

WORSHOP TEATRAL

15
JUNHO

VAGAS LIMKITADAS
ENTRADA FRANCA
INFO: 31 99182-7009

ENCONTRO DE
MULHERES

29
JUNHO

SÁBADO ÀS 17H
TEMPLO
PRA. ADRIANY GOMES

Orar pelo Pastor Daniel Sampaio e sua família, pelo dirigente e os membros do seu
GCEM e pela Igreja Família todos os dias.

