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Introdução



Sabemos que o 
conhecemos, se 

obedecemos aos seus 
mandamentos. 

1Jo 2.3



Mas, se alguém obedece à sua 
palavra, nele verdadeiramente o 

amor de Deus está 
aperfeiçoado. Desta forma 
sabemos que estamos nele:

1Jo 2.5



aquele que afirma 
que permanece nele, 
deve andar como ele 

andou.
1Jo 2.6



Escrevi-lhes estas coisas, 
a vocês que creem no 

nome do Filho de Deus, 
para que vocês saibam 
que têm a vida eterna.

1Jo 5.13



Qual era (é) a dúvida?



Qual era (é) a dúvida?

Mundo antigo



Esta é a vida eterna: que 
te conheçam, o único 
Deus verdadeiro, e a 
Jesus Cristo, a quem 

enviaste.
Jo 17.3



Qual era (é) a dúvida?

Como é hoje?



Teste da Obediência



Teste da Obediência

Obedecer para ser 
ou saber?



Sabemos que o 
conhecemos, se 

obedecemos aos seus 
mandamentos. 

1Jo 2.3



Quando, porém, se 
manifestou a benignidade 
de Deus, nosso Salvador, 

e o seu amor para com 
todos,

Tt 3.4



não por obras de justiça 
praticadas por nós, mas 

segundo sua misericórdia, ele 
nos salvou mediante o lavar 
regenerador e renovador do 

Espírito Santo,
Tt 3.5



Sabemos que o 
conhecemos, se 

obedecemos aos seus 
mandamentos. 

1Jo 2.3



Nós somos testemunhas 
destas coisas, bem como 

o Espírito Santo, que 
Deus concedeu aos que 

lhe obedecem. 
At 5.32





Obediência


Espírito é concedido


Pregação e fé


Redenção em Cristo


Pecador condenado



Teste da Obediência

O que vamos obedecer?



Ide, portanto, fazei 
discípulos de todas as 

nações, batizando-os em 
nome do Pai, e do Filho, e 

do Espírito Santo;  
Mt 28.19



ensinando-os a guardar 
todas as coisas que vos 

tenho ordenado. E eis que 
estou convosco todos os 
dias até à consumação do 

século.  
Mt 28.20



Aquele que diz: Eu o 
conheço, mas não obedece 
aos seus mandamentos, é 
mentiroso, e a verdade não 

está nele.  
1Jo 2.4



Eles afirmam que conhecem a 
Deus, mas por seus atos o 
negam; são detestáveis, 

desobedientes e 
desqualificados para qualquer 

boa obra.  
Tt 1.16



Mas, se alguém obedece à sua 
palavra, nele verdadeiramente o 

amor de Deus está 
aperfeiçoado. Desta forma 

sabemos que estamos nele:  
1Jo 2.5



Teste da Obediência

O que é obedecer?



aquele que afirma 
que permanece nele, 
deve andar como ele 

andou. 
1Jo 2.6



Perfeito amor



Mas, se alguém obedece à sua 
palavra, nele verdadeiramente 

o amor de Deus está 
aperfeiçoado. Desta forma 

sabemos que estamos nele: 

1Jo 2.5



Se me amais, 
guardareis os meus 

mandamentos. 
Jo 14.15



Aquele que tem os meus 
mandamentos e os guarda, esse é 
o que me ama; e aquele que me 

ama será amado por meu Pai, e eu 
também o amarei e me 

manifestarei a ele.

Jo 14.21



Respondeu Jesus: Se 
alguém me ama, guardará a 
minha palavra; e meu Pai o 
amará, e viremos para ele e 

faremos nele morada.
Jo 14.23



Mas, se alguém obedece à 
sua palavra, nele 

verdadeiramente o amor de 
Deus está aperfeiçoado. 

Desta forma sabemos que 
estamos nele: 

1Jo 2.5



Aquele que diz: Eu o 
conheço, mas não obedece 
aos seus mandamentos, é 
mentiroso, e a verdade não 

está nele. 
1Jo 2.4



Conclusão


