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Introdução



1ª Declaração: 



Sabemos que todo aquele 
que é nascido de Deus não 
está no pecado; aquele que 
nasceu de Deus o protege, e 

o Maligno não o atinge. 
1Jo 5.18



1ª Declaração

Nascido de Deus não peca



Todo aquele que crê que 
Jesus é o Cristo é nascido 
de Deus, e todo aquele que 
ama o Pai ama também ao 

que dele foi gerado.  
1Jo 5.1



O que é nascido de 
Deus vence o mundo; e 

esta é a vitória que 
vence o mundo: a 

nossa fé.
1Jo 5.4



Em resposta, Jesus 
declarou: Digo-lhe a 

verdade: Ninguém pode 
ver o Reino de Deus, se 

não nascer de novo. 
Jo 3.3



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.

Jo 3.9



1ª Declaração

Deus o protege



Sabemos que todo aquele 
que é nascido de Deus não 
está no pecado; aquele que 
nasceu de Deus o protege, e 

o Maligno não o atinge. 
1Jo 5.18



E aquele que guarda os seus 
mandamentos permanece em 

Deus, e Deus, nele. E nisto 
conhecemos que ele 

permanece em nós, pelo 
Espírito que nos deu. 

1Jo 3.24



Eu lhes dou a vida 
eterna; jamais 

perecerão, e ninguém 
as arrebatará da minha 

mão. 
Jo 10.28



Aquele que pratica o pecado 
procede do diabo, porque o 
diabo vive pecando desde o 

princípio. Para isto se 
manifestou o Filho de Deus: 

para destruir as obras do diabo. 
1Jo 3.8



2ª Declaração: 



Sabemos que somos 
de Deus e que o mundo 
todo está sob o poder 

do Maligno. 
1Jo 5.19



2ª Declaração

Somos de Deus



Se vós fôsseis do mundo, o 
mundo amaria o que era seu; 
como, todavia, não sois do 
mundo, pelo contrário, dele 

vos escolhi, por isso, o mundo 
vos odeia. 

Jo 15.19



Ele nos libertou do 
império das trevas e 

nos transportou para o 
reino do Filho do seu 

amor,  
Cl 1.13



Sou peregrino na 
terra; não escondas 

de mim os teus 
mandamentos.  

Sl 119.119



Pois a nossa pátria 
está nos céus, de onde 
também aguardamos o 

Salvador, o Senhor 
Jesus Cristo,  

Ef 3.20



2ª Declaração

Mundo sob o Maligno



Sabemos que somos 
de Deus e que o 

mundo todo está sob 
o poder do Maligno.  

1Jo 5.19



pois a nossa luta não é contra 
pessoas, mas contra os poderes e 

autoridades, contra os 
dominadores deste mundo de 

trevas, contra as forças 
espirituais do mal nas regiões 

celestiais.   
Ef 6.12



3ª Declaração: 



3ª Declaração

Filho veio



Sabemos também que o Filho de 
Deus veio e nos deu entendimento, 
para que conheçamos aquele que é 

o Verdadeiro. E nós estamos 
naquele que é o Verdadeiro, em seu 

Filho Jesus Cristo. Este é o 
verdadeiro Deus e a vida eterna.   

1Jo 5.20



3ª Declaração

Deu entendimento



Sabemos também que o Filho de Deus 
veio e nos deu entendimento, para 
que conheçamos aquele que é o 

Verdadeiro. E nós estamos naquele 
que é o Verdadeiro, em seu Filho 
Jesus Cristo. Este é o verdadeiro 

Deus e a vida eterna. 
1Jo 5.20



3ª Declaração

Estamos Nele



Sabemos também que o Filho de Deus 
veio e nos deu entendimento, para 
que conheçamos aquele que é o 

Verdadeiro. E nós estamos naquele 
que é o Verdadeiro, em seu Filho 
Jesus Cristo. Este é o verdadeiro 

Deus e a vida eterna. 
1Jo 5.20



E a vida eterna é esta: 
que te conheçam a ti, o 

único Deus verdadeiro, e 
a Jesus Cristo, a quem 

enviaste.  

Jo 17.3



Conclusão:: 



Filhinhos, 
guardem-se dos 

ídolos.  

1Jo 5.21


