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Introdução



Desta forma sabemos quem 
são os filhos de Deus e quem 
são os filhos do diabo: quem 

não pratica a justiça não 
procede de Deus; e também 
quem não ama seu irmão.  

1Jo 3.10



Terrena e mundana 

1ª Perspectiva:: 



(1) O ódio caracteriza (2) __ 
______, cujo protótipo é (3) 

_____, origina-se (4) __ 
_____, leva ao (5) ______ e 

evidencia (6) ______ 
________. 



Quem odeia seu irmão é 
assassino, e vocês sabem 

que nenhum assassino 
tem vida eterna em si 

mesmo.  
1Jo 3.15



Vocês ouviram o que foi 
dito aos seus 

antepassados: Não 
matarás, e quem matar 

estará sujeito a julgamento.  
Mt 5.21



Mas eu lhes digo que 
qualquer que se irar 

contra seu irmão estará 
sujeito a julgamento.

Mt 5.22



(2) O ódio caracteriza o mundo, 
cujo protótipo é (3) _____, 

origina-se __ _____, leva ao (5) 
____ ______ e evidencia (6) 

______ ________.  
1Jo 2.28



Meus irmãos, não 
se admirem se o 
mundo os odeia.  

1Jo 3.13



Se o mundo os odeia, 
tenham em mente 
que antes odiou a 

mim.
Jo 15.18



Se vocês pertencessem ao 
mundo, ele os amaria como se 

fossem dele. Todavia, vocês não 
são do mundo, mas eu os 

escolhi, tirando-os do mundo; por 
isso o mundo os odeia. 

Jo 15.19



Mas isto aconteceu 
para se cumprir o que 

está escrito na Lei 
deles: Odiaram-me sem 

razão.
Jo 15.25



(3)  O ódio caracteriza o mundo, 
cujo protótipo é CAIM, origina-
se __ _____, leva ao (5) ____ 

______ e evidencia (6) ______ 
________.



Não sejamos como Caim, 
que pertencia ao Maligno e 
matou seu irmão. E por que 
o matou? Porque suas obras 
eram más e as de seu irmão 

eram justas.
1Jo 3.12



Pilatos perguntou à multidão 
que ali se havia reunido: 

Qual destes vocês querem 
que lhes solte: Barrabás ou 

Jesus, chamado Cristo? 
Mt 27.17



Porque sabia que o 
haviam entregado 

por inveja. 

Mt 27.18



(4)  O ódio caracteriza o mundo, 
cujo protótipo é Caim, origina-
se no DIABO, leva ao (5) ____ 
______ e evidencia (6) ______ 

________.

2Co 5.14



Não sejamos como Caim, que 
pertencia ao Maligno e matou 

seu irmão. E por que o matou? 
Porque suas obras eram más e 
as de seu irmão eram justas. 

1Jo 3.12



Vocês pertencem ao pai de vocês, o 
diabo, e querem realizar o desejo dele. 

Ele foi homicida desde o princípio e 
não se apegou à verdade, pois não há 

verdade nele. Quando mente, fala a 
sua própria língua, pois é mentiroso e 

pai da mentira. 
Jo 8.44



(5) O ódio caracteriza o 
mundo, cujo protótipo é 

Caim, origina-se no Diabo, 
leva ao HOMICÍDIO e 
evidencia (6) ______ 

________.



Quem odeia seu irmão é 
assassino, e vocês sabem 

que nenhum assassino 
tem vida eterna em si 

mesmo. 
1Jo 3.15



(6) O ódio caracteriza o 
mundo, cujo protótipo é 

Caim, origina-se no Diabo, 
leva ao homicídio e 

evidencia (6) MORTE 
ESPIRITUAL.



Sabemos que já passamos 
da morte para a vida 

porque amamos nossos 
irmãos. Quem não ama 
permanece na morte. 

1Jo 3.14



Quem odeia seu irmão é 
assassino, e vocês sabem 

que nenhum assassino 
tem vida eterna em si 

mesmo.
1Jo 3.15



Cristã e divina

2ª Perspectiva:: 



(1) O AMOR caracteriza (2) __ 
______, cujo protótipo é (3) 

_____,origina-se (4) __ _____, 
leva ao (5) ____ ______ e 

evidencia (6) ______ ________.



Esta é a mensagem que 
vocês ouviram desde o 

princípio: que nos 
amemos uns aos outros.  

1Jo 3.11



Quanto a vocês, cuidem para que 
aquilo que ouviram desde o 

princípio permaneça em vocês. Se 
o que ouviram desde o princípio 

permanecer em vocês, vocês 
também permanecerão no Filho e 

no Pai.
1Jo 2.24



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

1Jo 2.7



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

tropeço.  
1Jo 2.10



(2) O amor caracteriza a 
IGREJA, cujo protótipo é (3) 

_____, origina-se (4) __ _____, 
leva ao (5) ____ ______ e 

evidencia (6) ______ ________.
 



Esta é a mensagem que 
vocês ouviram desde o 

princípio: que nos 
amemos uns aos 

outros.  
1Jo 3.11



Sabemos que já passamos 
da morte para a vida porque 

amamos nossos irmãos. 
Quem não ama permanece 

na morte.   
1Jo 3.14



(3)  O amor caracteriza a igreja, 
cujo protótipo é CRISTO, origina-
se (4) __ _____, leva ao (5) ____ 
______ e evidencia (6) ______ 

________.  



Nisto conhecemos o que é o 
amor: Jesus Cristo deu a sua 
vida por nós, e devemos dar 

a nossa vida por nossos 
irmãos.   

1Jo 3.16



(4)  O amor caracteriza a igreja, 
cujo protótipo é Cristo, origina-se 
em Deus, leva ao (5) ____ ______ e 

evidencia (6) ______ ________.  



Se alguém tiver recursos 
materiais e, vendo seu irmão 

em necessidade, não se 
compadecer dele, como pode 
permanecer nele o amor de 

Deus?   
1Jo 3.17



Aquele que não ama 
não conhece a Deus, 
pois Deus é amor.  

1Jo 4.8



E nós conhecemos e cremos 
no amor que Deus tem por nós. 

Deus é amor, e aquele que 
permanece no amor permanece 

em Deus, e Deus, nele.   

1Jo 4.16



(5) O amor caracteriza a igreja, 
cujo protótipo é Cristo, origina-se 
em Deus, leva ao auto-sacrifício e 
evidencia (6) ______ ________.   



Nisto conhecemos o que é o 
amor: Jesus Cristo deu a sua 
vida por nós, e devemos dar 

a nossa vida por nossos 
irmãos.    

1Jo 3.16



Se alguém tiver recursos 
materiais e, vendo seu irmão 

em necessidade, não se 
compadecer dele, como pode 
permanecer nele o amor de 

Deus?
1Jo 3.17



(6) O amor caracteriza a igreja, 
cujo protótipo é Cristo, origina-se 
em Deus, leva ao auto-sacrifício e 
evidencia VIDA ESPIRITUAL.     



Sabemos que já passamos 
da morte para a vida porque 

amamos nossos irmãos. 
Quem não ama permanece 

na morte.
1Jo 3.14



Quem odeia seu irmão é 
assassino, e vocês sabem 

que nenhum assassino 
tem vida eterna em si 

mesmo.
1Jo 3.15



Se alguém tiver recursos 
materiais e, vendo seu irmão 

em necessidade, não se 
compadecer dele, como pode 
permanecer nele o amor de 

Deus?
1Jo 3.17



Conclusão:



Esta é a mensagem que 
vocês ouviram desde o 

princípio: que nos 
amemos uns aos outros.

1Jo 3.11



Sabemos que já passamos 
da morte para a vida porque 

amamos nossos irmãos. 
Quem não ama permanece 

na morte.
1Jo 3.14



Quem odeia seu irmão é 
assassino, e vocês sabem 

que nenhum assassino 
tem vida eterna em si 

mesmo.
1Jo 3.15



Nisto conhecemos o que 
é o amor: Jesus Cristo 

deu a sua vida por nós, e 
devemos dar a nossa vida 

por nossos irmãos.
1Jo 3.16



Filhinhos, não amemos 
de palavra nem de 

boca, mas em ação e 
em verdade. 

1Jo 3.18



Se alguém tiver recursos 
materiais e, vendo seu irmão 

em necessidade, não se 
compadecer dele, como pode 
permanecer nele o amor de 

Deus?  
1Jo 3.17


