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Introdução



Filhinhos, eu lhes escrevo 
porque... 12

Pais, eu lhes escrevo 
porque... 12

Jovens, eu lhes escrevo 
porque...  13 1Jo 2



Filhinhos, eu lhes escrevi 
porque... 14

Pais, eu lhes escrevi 
porque... 14

Jovens, eu lhes escrevi 
porque...  14 1Jo 2



Assim, pois, amados meus, 
como sempre obedecestes, não 
só na minha presença, porém, 

muito mais agora, na minha 
ausência, desenvolvei a vossa 
salvação com temor e tremor;

Fp 2.12



Pecados foram 
perdoados 

1º 
Reconhecimento:: 



Filhinhos, eu lhes 
escrevo porque os 

seus pecados foram 
perdoados, graças ao 

nome de Jesus.
1Jo 2.12



Pecados foram perdoados

Pecados perdoados

1º Reconhecimento: 



Eis que todas as almas são 
minhas; como a alma do pai, 

também a alma do filho é 
minha; a alma que pecar, 

essa morrerá.
Ez 18.4



Pecados foram perdoados

Graças ao nome de Jesus

1º Reconhecimento: 



Filhinhos, eu lhes escrevo 
porque os seus pecados 
foram perdoados, graças 

ao nome de Jesus.   
1Jo 2.12



No dia seguinte, viu João 
a Jesus, que vinha para 

ele, e disse: Eis o 
Cordeiro de Deus, que tira 

o pecado do mundo!    
Jo 1.29



Por isso é que meu 
Pai me ama, porque 
eu dou a minha vida 

para retomá-la.     
Jo 10.17



Ninguém a tira de mim, mas 
eu a dou por minha 

espontânea vontade. Tenho 
autoridade para dá-la e para 
retomá-la. Esta ordem recebi 

de meu Pai.
Jo 10.18



Aquele que não conheceu 
pecado, ele o fez pecado 
por nós; para que, nele, 

fôssemos feitos justiça de 
Deus. 

2Co 5.17



Quando vocês estavam 
mortos em pecados e na 

incircuncisão da sua carne, 
Deus os vivificou juntamente 
com Cristo. Ele nos perdoou 

todas as transgressões,  
Cl 2.13



e cancelou a escrita de 
dívida, que consistia em 
ordenanças, e que nos 

era contrária. Ele a 
removeu, pregando-a na 

cruz,   Cl 2.14



Conhecem Aquele

2º 
Reconhecimento:: 



Pais, eu lhes escrevo 
porque vocês 

conhecem aquele que 
é desde o princípio...  

1Jo 2.13



Filhinhos, eu lhes escrevi 
porque vocês conhecem o 
Pai. Pais, eu lhes escrevi 
porque vocês conhecem 

aquele que é desde o 
princípio.

1Jo 2.14



Conhecem Aquele

Conhecer

2º Reconhecimento: 



Conhecem Aquele

Filho ao Pai

2º Reconhecimento: 



Contudo, aos que o 
receberam, aos que 

creram em seu nome, 
deu-lhes o direito de se 
tornarem filhos de Deus,

Jo 1.12



Pois vocês não receberam um 
espírito que os escravize para 

novamente temer, mas 
receberam o Espírito que os 
adota como filhos, por meio 
do qual clamamos: Aba, Pai.

Rm 8.15



O próprio Espírito 
testemunha ao nosso 
espírito que somos 

filhos de Deus.
Rm 8.16



Conhecem Aquele

Aquele que é desde
 o princípio

2º Reconhecimento: 



Filhinhos, eu lhes escrevi 
porque vocês conhecem o 
Pai. Pais, eu lhes escrevi 
porque vocês conhecem 

aquele que é desde o 
princípio. 

1Jo 2.14



1 Senhor, tu és o nosso refúgio, 
sempre, de geração em 

geração. 2 Antes de nascerem 
os montes e de criares a terra e 

o mundo, de eternidade a 
eternidade tu és Deus.

Sl 90



Porque eu, o SENHOR, 
não mudo; por isso, 

vós, ó filhos de Jacó, 
não sois consumidos. 

Ml 3.6



Jesus Cristo, 
ontem e hoje, é o 
mesmo e o será 

para sempre.  
Hb 13.8



Venceram o Maligno 
3º Reconhecimento:: 



 ...Jovens, eu lhes 
escrevo porque 

venceram o 
Maligno.

1Jo 2.13



...Jovens, eu lhes escrevi, 
porque vocês são fortes, 
e em vocês a Palavra de 
Deus permanece e vocês 

venceram o Maligno.   
1Jo 2.14



Venceram o Maligno

Venceram o Maligno

3º Reconhecimento: 



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

amado,
Cl 1.13



Quando vocês estavam 
mortos em pecados e na 

incircuncisão da sua carne, 
Deus os vivificou juntamente 
com Cristo. Ele nos perdoou 

todas as transgressões,  
Cl 2.13



e cancelou a escrita de 
dívida, que consistia em 
ordenanças, e que nos 

era contrária. Ele a 
removeu, pregando-a na 

cruz, Cl 2.14



e, tendo despojado os 
poderes e as autoridades, 
fez deles um espetáculo 
público, triunfando sobre 

eles na cruz.
Cl 2.15



Sejam sóbrios e vigiem. O 
diabo, o inimigo de vocês, 
anda ao redor como leão, 
rugindo e procurando a 

quem possa devorar. 
1Pe 5.8



Resistam-lhe, 
permanecendo firmes na fé, 
sabendo que os irmãos que 
vocês têm em todo o mundo 

estão passando pelos 
mesmos sofrimentos.

1Pe 5.9



Venceram o Maligno

Fortes

3º Reconhecimento: 



...Jovens, eu lhes escrevi, 
porque vocês são fortes, e 

em vocês a Palavra de Deus 
permanece e vocês 
venceram o Maligno.

1Jo 2.14



Venceram o Maligno

Palavra permanece

3º Reconhecimento: 



Toda a Escritura é inspirada 
por Deus e útil para o 

ensino, para a repreensão, 
para a correção e para a 

instrução na justiça, 
2Tm 3.16



para que o homem de 
Deus seja apto e 

plenamente preparado 
para toda boa obra.

2Tm 3.17



Habite, ricamente, em vós a 
palavra de Cristo; instruí-vos e 
aconselhai-vos mutuamente em 

toda a sabedoria, louvando a 
Deus, com salmos, e hinos, e 

cânticos espirituais, com 
gratidão, em vosso coração.

Cl 3.16



Como pode o jovem 
manter pura a sua 

conduta? Vivendo de 
acordo com a tua 

palavra. 
Sl 119.9



Guardei no 
coração a tua 

palavra para não 
pecar contra ti.

Sl 119.11



Conclusão:


