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Introdução



Sabemos que o 
conhecemos, se 

obedecemos aos seus 
mandamentos. 

1Jo 2.3



Amados, amemo-nos uns aos 
outros, pois o amor procede de 

Deus. Aquele que ama é 
nascido de Deus e conhece a 

Deus.
1Jo 4.7



Amados, agora somos filhos de 
Deus, e ainda não se manifestou o 
que havemos de ser, mas sabemos 

que, quando ele se manifestar, 
seremos semelhantes a ele, pois o 

veremos como ele é.
1Jo 3.2



Amados, se o nosso 
coração não nos 
condenar, temos 

confiança diante de Deus
1Jo 3.21



Amados, amemo-nos uns 
aos outros, pois o amor 

procede de Deus. Aquele 
que ama é nascido de 

Deus e conhece a Deus. 
1Jo 4.7



Amados, visto que Deus 
assim nos amou, nós 

também devemos amar-
nos uns aos outros. 

1Jo 4.11



Mandamento e amor
1º Discernimento:: 



Amados, não lhes escrevo 
um mandamento novo, mas 
um mandamento antigo, que 
vocês têm desde o princípio: 

a mensagem que ouviram.
1Jo 2.7



Assim, permanecem agora 
estes três: a fé, a esperança 

e o amor. O maior deles, 
porém, é o amor.

1Co 13.13



Mandamento e amor

Mandamento?

1º Discernimento: 



35 Um deles, perito na lei, 
o pôs à prova com esta 

pergunta: 36 Mestre, qual é 
o maior mandamento da 

Lei?  
Mt 22



Respondeu Jesus:  Ame o 
Senhor, o seu Deus de todo 

o seu coração, de toda a 
sua alma e de todo o seu 

entendimento.
Mt 22.37



38 Este é o primeiro e maior 
mandamento. 39 E o 

segundo é semelhante a 
ele: Ame o seu próximo 

como a si mesmo. 
Mt 22



Destes dois 
mandamentos 

dependem toda a Lei 
e os Profetas. 

Mt 22.40



Um novo mandamento 
lhes dou: Amem-se uns 
aos outros. Como eu os 
amei, vocês devem amar-

se uns aos outros. 
Jo 13.34



Mandamento e amor

ἀγαπάω

1º Discernimento: 



Quem não ama não 
conhece a Deus, 

porque Deus é amor. 
1Jo 4.8



Foi assim que Deus manifestou o 
seu amor entre nós: enviou o seu 
Filho Unigênito ao mundo, para 
que pudéssemos viver por meio 

dele.

1Jo 4.9



Velho e novo
2º Discernimento:: 



Amados, não lhes escrevo um 
mandamento novo, mas um 

mandamento antigo, que vocês 
têm desde o princípio: a 
mensagem que ouviram. 

1Jo 2.7



No entanto, eu lhes escrevo 
um mandamento novo, o 

qual é verdadeiro nele e em 
vocês, pois as trevas estão 
se dissipando e já brilha a 

verdadeira luz. 
1Jo 2.8



Velho e novo

Antigo

2º Discernimento: 



Não procurem vingança, 
nem guardem rancor contra 
alguém do seu povo, mas 

ame cada um o seu próximo 
como a si mesmo. Eu sou o 

Senhor.
Lv 19.18



Como é bom e 
agradável quando os 
irmãos convivem em 

união! 
Sl 133.1



É como óleo precioso 
derramado sobre a cabeça, 

que desce pela barba, a 
barba de Arão, até a gola das 

suas vestes. 
Sl 133.2



Toda a lei se resume 
num só mandamento: 
Ame o seu próximo 
como a si mesmo. 

Gl 5.14



Um novo mandamento 
lhes dou: Amem-se uns 
aos outros. Como eu os 
amei, vocês devem amar-

se uns aos outros.
Jo 13.34



Velho e novo

Novo

2º Discernimento: 



Não procurem vingança, 
nem guardem rancor contra 
alguém do seu povo, mas 

ame cada um o seu próximo 
como a si mesmo. Eu sou o 

Senhor.
Lv 19.18



Um novo mandamento lhes 
dou: Amem-se uns aos 

outros. Como eu os amei, 
vocês devem amar-se uns 

aos outros.  
Jo 13.34



No entanto, eu lhes escrevo um 
mandamento novo, o qual é 
verdadeiro nele e em vocês, 

pois as trevas estão se 
dissipando e já brilha a 

verdadeira luz.   
1Jo 2.8



Luz e trevas 
3º Discernimento:: 



No entanto, eu lhes escrevo 
um mandamento novo, o 

qual é verdadeiro nele e em 
vocês, pois as trevas estão 
se dissipando e já brilha a 

verdadeira luz.
1Jo 2.8



Todo aquele que disser uma 
palavra contra o Filho do homem 
será perdoado, mas quem falar 

contra o Espírito Santo não será 
perdoado, nem nesta era nem na 

era que há de vir.
Mt 12.32



Pois ele nos resgatou do 
domínio das trevas e nos 
transportou para o Reino 

do seu Filho amado,
Cl 1.13



Luz e trevas 

Preto no branco

3º Discernimento: 



Quem afirma estar na 
luz mas odeia seu 

irmão, continua nas 
trevas.  

1Jo 2.9



Mas quem odeia seu irmão 
está nas trevas e anda nas 
trevas; não sabe para onde 

vai, porque as trevas o 
cegaram.

1Jo 2.11



Mas o caminho dos 
ímpios é como densas 

trevas; nem sequer 
sabem em que tropeçam.

Pv 4.19



Quem ama seu irmão 
permanece na luz, e 
nele não há causa de 

tropeço. 
1Jo 2.10



Conclusão:
O amor que brilha 

nas trevas


