


Introdução



Toda a Escritura é inspirada 
por Deus e útil para o ensino, 

para a repreensão, para a 
correção, para a educação 

na justiça, 
2Tm 3.16



a fim de que o homem de 
Deus seja perfeito e 

perfeitamente habilitado 
para toda boa obra. 

2Tm 3.17



De João mesmo?



O que era desde o princípio, o que 
ouvimos, o que vimos com os nossos 

olhos, o que contemplamos e as 
nossas mãos apalparam — isto 

proclamamos a respeito da Palavra da 
vida.

1Jo 1.1



Por que escreveu a 
carta? 



Eles saíram do nosso meio, mas na 
realidade não eram dos nossos, pois, 

se fossem dos nossos, teriam 
permanecido conosco; o fato de terem 

saído mostra que nenhum deles era 
dos nossos. 

1Jo 2.19



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. 
1Jo 4.1



Escrevo-lhes estas 
coisas a respeito 

daqueles que os querem 
enganar.  

1Jo 2.26



Filhinhos, não deixem que 
ninguém os engane. Aquele 
que pratica a justiça é justo, 

assim como ele é justo.  
1Jo 3.7



Quem é o mentiroso, senão 
aquele que nega que Jesus é 
o Cristo? Este é o anticristo: 

aquele que nega o Pai e o 
Filho.  

1Jo 2.22



Vocês podem reconhecer o 
Espírito de Deus deste modo: 
todo espírito que confessa que 

Jesus Cristo veio em carne 
procede de Deus;  

1Jo 4.2



Todo o que nega o Filho 
também não tem o Pai; quem 

confessa publicamente o 
Filho tem também o Pai.   

1Jo 2.23



Não amem o mundo nem o 
que nele há. Se alguém amar 
o mundo, o amor do Pai não 

está nele.   
1Jo 2.15



Se afirmarmos que temos 
comunhão com ele, mas 

andamos nas trevas, 
mentimos e não praticamos a 

verdade.
1Jo 1.5



Se alguém afirmar: Eu amo a 
Deus, mas odiar seu irmão, é 

mentiroso, pois quem não ama 
seu irmão, a quem vê, não pode 

amar a Deus, a quem não vê.
1Jo 4.20



Que valor tem essa carta 
para nós? 



Como potencializar estas 
mensagens na sua vida? 



Leia
Pergunte
Estude

Ore
Escreva




