
Apostila para Koinonias 
Caro Líder 

Estamos alegres por poder ajudá-lo nesta caminhada de preparo de estudos bíblicos para as 

KOINONIAS. 

Essa nova série de estudo intitulada: O Que Você Deve Saber, estudo no livro de 1João terá 

uma duração de 22 estudos. Os sermões serão preparados e pregados pelo Pr.Fernando Leite e o 

material para as Koinonias pelo Pr. Wagner Fonseca. 

Saiba que o nosso desejo é equipá-lo para o bom desempenho da obra do Senhor. Efésios 4. 

12 “com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação 

do corpo de Cristo, Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de 

Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo,”.  

Sugestões para conduzir o Grupo Pequeno: 

! Chegada dos participantes: Saudação, Dinâmicas de Quebra Gelo (Se você entender que 

é necessário).  

! Louvor: Com músicas e letras para que todos participem, neste momento é uma boa 

experiência ter as crianças presente. Letras de Música estarão sendo disponibilizadas no 

site da IBCU. http://www.ibcu.org.br/home/musicas. 

! Estudo: Apostila com o material, estudo e perguntas de aprofundamento. Aconselhável, 

para os participantes da Koinonia que frequentam o culto trabalhe com as perguntas de 

aprofundamento.  

! Pedidos de Oração: Este é momento de compartilhar pedidos de oração, gratidão, etc. 

! Versículo para Memorizar: Para cada estudo teremos um verso para ajudar na 

memorização. 

! Lanche: Algo simples, mas que possa ocorrer uma confraternização. 

! Dicas: Monte uma Escala de lanche, escala de quem ajuda com as crianças, etc. 

! Ajudas: No site www.ibcu.org.br – você poderá ter a gravação do sermão. Dúvida entre 

em contato Wagner Fonseca– wfonseca@ibcu.org.br - Fone – (19) 3289-4501 – de 

segunda a sexta no horário comercial. 

 O material não está “engessado”, esteja livre para usar da forma que mais coopere com o 

objetivo da Koinonia. Bom trabalho que o Senhor possa ser conosco. 

Wagner Fonseca 

 
 



Serie: O que você deve saber 
1João Introdução 

 
Introdução:  

É sempre uma alegria começar um novo livro com vocês. As Escrituras são dignas de tal 
estudo. 
16 Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a 
educação na justiça, 17 a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa 
obra.2Tm 3 
 

� Inspirada por Deus; 
� Ensinar, repreender, corrigir e educar; 
� Alcançar a perfeição e habilidade perfeita. 

Como dito, o melhor livro da Bíblia é aquele que você está estudando. Nesse caso será a 
primeira carta de João, que não traz seu nome nela. 

Como sabemos que a carta é de João? Junto com a carta aos Hebreus, são as duas cartas sem 
o nome do autor no texto.   
 
De João mesmo? 

� Quem era esse João? 
� Discípulo de Jesus, o mais próximo de todos; 
� Conhecido por seu amor; 
� Único com morte natural, mas que havia sobrevivido a um caldeirão de óleo quente.  

 
Evidencias de sua autoria 

� A carta não identifica textualmente seu autor, mas o texto foi citado por diferentes líderes da 
igreja a partir do início do século II como sendo de João; 

� Policarpo, discípulo de João (69-155);  
� Papias (70-155), discípulo de João conforme texto de Eusébio (IV sec); 
� Irineu (130-202);  
� Canon Muratori (170) já a reconheciam como sendo de João; 
� Autor evidencia a autoridade de testemunha ocular dos fatos e de ter convivido intimamente 

com o Senhor. 
“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 
 

Texto traz profundas similaridades com os textos do Evangelho e às demais cartas de João 
� Palavras comuns; 
� Expressões teológicas; 
� Características de estilo; 
� Que importância tem isso? Credenciais e credibilidade do texto a nós entregue. 

 
Por que escreveu a carta? 

Por que João escreveu esse livro? 
Igreja estava exposta a falsos profetas e ensinos 

“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 
 



Pessoas entre os cristãos saem sem ser deles. Entre eles, mas não são eles. 
“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 
 

� Falsos profetas têm saído pelo mundo; 
� O que é um profeta? Fala inspirado por Deus; 
� O que queriam? O que eles ensinavam? 

Enganar:  
“Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar.”1Jo 2.26 
Teologia falsa: 
“Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo.” 
1Jo 3.7 
Conduta errada 

Negavam encarnação de Cristo como Jesus. Ex-judeus não acreditavam que o Messias fosse 
divino. 
“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 
 
Reivindicavam espiritualidade superior: 
“Todo o que nega o Filho também não tem o Pai; quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai.” 1Jo 
2.23 
 
Defendiam um estilo de vida moralmente frouxo:  
“Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele”. 1Jo 2.15 
 
 Atos pecaminosos não afetavam a ralação com Deus: 
“Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a 
verdade.” 1Jo 1.5 
 
Teriam um conhecimento mais elevado e daí à soberba que comprometia o relacionamento do 
povo de Deus: 
“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 
 

Dada essa influência, os cristãos, velhos e novos, estavam em situação espiritual sofrível. 
(Doutrina afeta os costumes): 

� Falta de amor; 
� Cumplicidade com o pecado e mundanismo; 
� Incerteza da própria salvação; 

Queria ao escrever: 
� Combater a heresia que fazia uma releitura do cristianismo; 
� Certeza de sua salvação observando os critérios; 
� Evidenciassem genuína vida com Deus. 

 
Que valor tem essa carta para nós? 

Heresia nunca foi privilégio de uma época. Elas mudam de tema, mudam de cara, mas elas 
estão presentes a todo tempo, e o nosso tempo não é exceção. 

� Morte de Cristo é simbólica, e não tem nada com expiação; 



� Todos estão salvos, mesmo por Cristo, e sem a necessidade da fé; 
� Substituição da pessoa de Deus por saúde e riquezas; 
� ‘Você é a igreja’; 
� Somos nós com nossas orações que comandamos a Deus; 
Com o relativismo mundano influenciando a igreja de Deus, e a suposta igreja de Deus, muitos 

acreditam que podem conciliar sua vida de desobediência e intimidade com Deus, de espiritualidade 
sem par com viver fora dos padrões de Deus. 

João tem muito a falar para nós, mas queremos ouvir? 

Como potencializar estas mensagens na sua vida? 
! Leia: rabisque, anote, reescreva; 
! Pergunte: quem, o que, quando, onde, quanto, por que, para que? 
! Estude: leia livros, comentários, anotações de Bíblia, memorize; 
! Ore: peça esclarecimento, agradeça pelo ensino aprendido, louve, confesse, clame por 

socorro, por mim; 
! Escreva: faça seu caderno de 1João – texto, comentários e oração. 

 
 

Perguntas de Aprofundamento 
 

1. O que você conhece do Apóstolo João? Como era relacionamento do Apóstolo João com o 
Senhor Jesus? 

2. Quais são hoje as teologias equivocadas e seus divulgadores que mais tem influenciado a 
sociedade que vivemos? 

3. Quais são as teologias equivocadas que estão invadindo a igreja brasileira? O que você tem 
feito sobre isso? 

4. Comente exemplos que você presenciou de um evangelho “frouxo” ou de uma pratica moral 
não condizente com as Escrituras. 

5. Você sabe a definição do que é o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo?  
6. Hoje se você precisar anunciar o evangelho para uma pessoa como você faria, quais passos 

daria? 
7. Você acha que a teologia errada influência a praticas erradas ou as praticas erradas tem 

moldado a teologia? 


