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Introdução



A Lei de Deus

1ª 
Incompatibilidade:: 



Todo aquele que pratica 
o pecado transgride a 

Lei; de fato, o pecado é 
a transgressão da Lei.

1Jo 3.4



A Obra e Pessoa 
de Cristo 

2ª 
Incompatibilidade:: 



A Obra e Pessoa 
de Cristo

Não há pecado

2ª Incompatibilidade:



Vocês sabem que ele 
se manifestou para tirar 
os nossos pecados, e 
nele não há pecado.   

1Jo 3.5



Quando alguém for tentado, 
jamais deverá dizer: Estou sendo 
tentado por Deus. Pois Deus não 

pode ser tentado pelo mal, e a 
ninguém tenta. 

Tg 1.13



A Obra e Pessoa 
de Cristo

Para tirar pecados

2ª Incompatibilidade:



Vocês sabem que ele 
se manifestou para tirar 
os nossos pecados, e 

nele não há pecado.
1Jo 3.5



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



Se assim fosse, Cristo precisaria 
sofrer muitas vezes, desde o 

começo do mundo. Mas agora ele 
apareceu uma vez por todas no fim 

dos tempos, para aniquilar o 
pecado mediante o sacrifício de si 

mesmo.
Hb 9.26



Visto como, na sabedoria de 
Deus, o mundo não o conheceu 

por sua própria sabedoria, 
aprouve a Deus salvar os que 

creem pela loucura da 
pregação. 

1Co 1.21



22 Porque tanto os judeus 
pedem sinais, como os gregos 
buscam sabedoria; 23 mas nós 
pregamos a Cristo crucificado, 

escândalo para os judeus, 
loucura para os gentios;  

1Co 1



mas para os que foram 
chamados, tanto judeus 

como gregos, pregamos a 
Cristo, poder de Deus e 

sabedoria de Deus.    
1Co 1.24



Com eles aconteceu o que 
diz certo adágio verdadeiro: 
O cão voltou ao seu próprio 
vômito; e: A porca lavada 

voltou a revolver-se no 
lamaçal.

2Pe 2.22



O Estar em Cristo 

3ª 
Incompatibilidade:: 



Todo aquele que nele 
permanece não está no 

pecado. Todo aquele que 
está no pecado não o viu 

nem o conheceu. 
1Jo 3.6



O Propósito de 
Cristo

4ª 
Incompatibilidade:: 



O Propósito de Cristo

Propósito do Diabo

4ª Incompatibilidade:



Aquele que pratica o 
pecado é do diabo, 
porque o diabo vem 

pecando desde o 
princípio. 

1Jo 3.8



O Propósito de Cristo

Propósito de Cristo

4ª Incompatibilidade:



Aquele que pratica o pecado é 
do diabo, porque o diabo vem 

pecando desde o princípio. 
Para isso o Filho de Deus se 
manifestou: para destruir as 

obras do diabo.
1Jo 3.8



Portanto, visto que os filhos são 
pessoas de carne e sangue, ele 

também participou dessa condição 
humana, para que, por sua morte, 
derrotasse aquele que tem o poder 

da morte, isto é, o diabo,
Hb 2.14



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

como ele é justo. 
1Jo 3.7



A semente

5ª 
Incompatibilidade:: 



Todo aquele que é nascido de 
Deus não pratica o pecado, 
porque a semente de Deus 

permanece nele; ele não pode 
estar no pecado, porque é 

nascido de Deus.
1Jo 3.9



...pois fostes regenerados 
não de semente corruptível, 

mas de incorruptível, 
mediante a palavra de Deus, 
a qual vive e é permanente.

1Pe 1.23



Não se engane

Conclusão:: 



Não se engane

Não se engane

Conclusão:



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

como ele é justo. 
1Jo 3.7



Não se engane

Saiba

Conclusão:



Nisto são manifestos os filhos 
de Deus e os filhos do diabo: 
todo aquele que não pratica 

justiça não procede de Deus, 
nem aquele que não ama a seu 

irmão.
1Jo 3.10


