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Introdução



Aquele que diz estar na 
luz e odeia a seu irmão, 

até agora, está nas 
trevas. 

1Jo 2.9



Todo aquele que 
permanece nele não vive 
pecando; todo aquele que 
vive pecando não o viu, 

nem o conheceu.  
1Jo 3.6



Todo aquele que é nascido de 
Deus não vive na prática de 

pecado; pois o que permanece 
nele é a divina semente; ora, 

esse não pode viver pecando, 
porque é nascido de Deus.

1Jo 3.9



Nós sabemos que já 
passamos da morte para a 
vida, porque amamos os 

irmãos; aquele que não ama 
permanece na morte. 

1Jo 3.14



Introdução
Quem é da verdade?



Assim saberemos 
que somos da 

verdade...
1Jo 3.19



O coração intranquilo

1ª Realidade: 



quando o nosso coração nos 
condenar. Porque Deus é 

maior do que o nosso 
coração e sabe todas as 

coisas.
1Jo 3.20



O coração intranquilo

Coração condena

1ª Realidade:



Porque de nada me argui a 
consciência; contudo, nem 

por isso me dou por 
justificado, pois quem me 

julga é o Senhor.
1Co 4.4



O coração intranquilo

Se ou quando?

1ª Realidade:



quando o nosso coração 
nos condenar. Porque 
Deus é maior do que o 
nosso coração e sabe 

todas as coisas.
1Jo 3.20



O coração intranquilo

Deus é maior

1ª Realidade:



quando o nosso coração nos 
condenar. Porque Deus é 

maior do que o nosso 
coração e sabe todas as 

coisas.
1Jo 3.20



O coração intranquilo

Tranquilizar o coração

1ª Realidade:



Assim saberemos que 
somos da verdade; e 
tranquilizaremos o 

nosso coração diante 
dele

1Jo 3.19



Se dissermos que não 
temos pecado nenhum, a 

nós mesmos nos 
enganamos, e a verdade 

não está em nós.
1Jo 1.8



Se confessarmos os 
nossos pecados, ele é fiel 
e justo para nos perdoar 

os pecados e nos 
purificar de toda injustiça.

1Jo 1.9



O coração confiante

2ª Realidade: 



Amados, se o nosso 
coração não nos 
condenar, temos 

confiança diante de Deus    
1Jo 3.21



O coração confiante

Coração confiante

2ª Realidade:



O coração confiante

Oração respondida

2ª Realidade:



e recebemos dele tudo o que 
pedimos, porque 

obedecemos aos seus 
mandamentos e fazemos o 

que lhe agrada.  
1Jo 3.22



E tudo quanto pedirdes 
em meu nome, isso farei, 

a fim de que o Pai seja 
glorificado no Filho. 

Jo 14.13



14 Se me pedirdes alguma 
coisa em meu nome, eu o 

farei. 15 Se me amais, 
guardareis os meus 

mandamentos.
Jo 14



Se permanecerdes em mim, 
e as minhas palavras 

permanecerem em vós, 
pedireis o que quiserdes, e 

vos será feito. 
Jo 15.7



Também o Espírito, 
semelhantemente, nos assiste em 

nossa fraqueza; porque não 
sabemos orar como convém, mas 

o mesmo Espírito intercede por 
nós sobremaneira, com gemidos 

inexprimíveis.
Rm 8.29



E esta é a confiança que 
temos para com ele: que, 
se pedirmos alguma coisa 
segundo a sua vontade, 

ele nos ouve.
1Jo 5.14



Como saberemos?

Conclusão:: 



E este é o seu mandamento: 
que creiamos no nome de 

seu Filho Jesus Cristo e que 
nos amemos uns aos outros, 

como ele nos ordenou.
1Jo 3.23



Como saberemos?

Qual é o mandamento?

Conclusão:



Como saberemos?

Mútuo permanecer

Conclusão:



Os que obedecem aos seus 
mandamentos permanecem 
nele, e ele neles. Deste modo 
sabemos que ele permanece 

em nós: pelo Espírito que 
nos deu.

1Jo 3.24


