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7. Certeza Obtida pela Vida Justa 
 

Todo aquele que pratica o pecado transgride a Lei; de fato, o pecado é a transgressão da Lei. 
5  Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. 6  
Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o 
viu nem o conheceu. 7  Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a 
justiça é justo, assim como ele é justo. :8  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. :9  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. 
10  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 
 1João 3.4-10 

 
A. Natureza e Origem do Pecado  

Natureza do Pecado 

 1Jo.3.4: ______________________________________________________________________________ 

o 1Jo.1.4: _____________________________________________________________________ 

o 1Jo.1.5: _____________________________________________________________________ 

o 1Jo.1.8: _____________________________________________________________________ 

o 1Jo.2.10: ____________________________________________________________________ 

o 1Jo.2.17: ____________________________________________________________________ 

o 1Jo.3.14: ____________________________________________________________________ 

Origem do Pecado 

 1Jo.3.8: ______________________________________________________________________________ 

 Características do Diabo: 

o Jo.17.15: __________________________________________ (cf. 1Jo.2.13, 14; 3.12; 5.18, 19) 

o 1Jo.5.19: _______________________________________ (cf. 2Co.4.4; Jo.12.31; 14.30; 16.11) 

o 1Jo.3.8: _____________________________________________________________________ 

o Jo.8.44: _____________________________________________________________________ 

o Jo.14.30:____________________________________________________________________ 
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B. O Propósito da Primeira Vinda de Cristo 
 

1º. Propósito: ______________________________________________ 

 1Jo.3.5: ______________________________________________________________________________ 

 Jo.1.29: ______________________________________________________________________________ 

 1Pe.2.24: ____________________________________________________________________________ 

 Hb.9.28: _____________________________________________________________________________ 

2º. Propósito: ______________________________________________ 

 1Jo.3.8: ______________________________________________________________________________ 

 Rm.6.6: ______________________________________________________________________________ 

 Hb.2.14: _____________________________________________________________________________ 

 

C. A Vida Cristã Verdadeira 
 

Quem é nascido de Deus... 

 “Não vive pecando” (v.6; 8; 5.18): _________________________________________________________ 

 “Não pratica o pecado” (v.4; 8; Jo.8.34): ____________________________________________________ 

 “Não vive na prática do pecado” (v.9): ______________________________________________________ 

Convicção Reafirmada 

 1Jo.3.7: ______________________________________________________________________________ 

 1Jo.3.10: _____________________________________________________________________________ 

 1Jo.2.29: _____________________________________________________________________________ 
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8. A Certeza Obtida pela Prática do Amor 
 

Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio: que nos amemos uns aos outros. 12 
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. 13 Meus irmãos, não se admirem 
se o mundo os odeia. 14 Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos 

nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. 15 Quem odeia seu irmão é assassino, e 
vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. 16 Nisto conhecemos o 

que é o amor: Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos 
irmãos. 17 Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se 

compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? 18 Filhinhos, não amemos de 
palavra nem de boca, mas em ação e em verdade 

 1João 3.11-18 

 
A. Princípio: Amor Mútuo  
 

 1Jo.3.11: _____________________________________________________________________________ 

Mensagem Anunciada desde o Princípio 

o 1Jo.1.5: _____________________________________________________________________ 

o 1Jo.2.7: _____________________________________________________________________ 

 1Jo.3.18: _____________________________________________________________________________ 

 
B. 1ª. Aplicação: Não sejamos como Caim  
 

 1Jo.3.12: _____________________________________________________________________________ 

 1Jo.3.8: ______________________________________________________________________________ 

 1Jo.3.10: _____________________________________________________________________________ 

 1Jo.3.15: _____________________________________________________________________________ 

 1Jo.2.9: ______________________________________________________________________________ 

 
C. 2ª. Aplicação: Sejamos como Cristo 
 

 1Jo.3.16: _____________________________________________________________________________ 

 1Jo.3.17: _____________________________________________________________________________ 

 1Jo.2.16: _____________________________________________________________________________ 
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D. Conclusão: Convicção Reafirmada 
 

 1Jo.3.14: _____________________________________________________________________________ 

 

DEMONSTRAR AMOR AOS IRMÃOS 

Evidencia Salvação 

 1Jo.4.7: ______________________________________________________________________________ 

Expressa Santificação 

 1Jo.2.10: _____________________________________________________________________________ 

Expressa Gratidão 

 1Jo.3.11: _____________________________________________________________________________ 

 


