
Vivendo no Amor de Deus 

Lição 1 – A Comunhão que nasce no verbo da vida 
 

ABERTURA:  

1. Comente, qual é a diferença entre comunhão e ajuntamento? 

2. Segundo a opinião da sociedade atual, o que se precisa para ser feliz? 
 

INTRODUÇÃO: Nas próximas oito semanas, teremos lições na primeira carta de 

João, cujo título geral será: Vivendo no amor de Deus! Através delas, veremos como 

o apóstolo João ensinou os cristãos, chamados por ele de filhinhos, viverem como 

verdadeiros filhos de Deus.  
 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: 1 João 1:1 – 5 
 

1. Em sua opinião, quem é o verbo (a palavra) da vida que João fala? (v.1) 

2. Ainda no verso 1, Como sabemos que Deus estava aqui na terra, com um 

corpo físico e humano como nosso? (v.1)  

3. Olhando para o texto de hoje, quais são as evidencias que João é a melhor 

testemunha para falar do que Jesus fez e falou? (v. 1-2) 

4. De acordo com o verso 3, o que a verdadeira comunhão produz e minha vida? 

5. Segundo o verso 4, qual foi o segundo proposito em que João escreveu?  

6. João fala que escreveu para que nossa alegria seja completa. Explica como 

esta alegria é diferente da alegria do mundo? 

7. O que João quis dizer com: “Deus é luz; nele não há treva alguma”? (v.5)  

8. Comente, quais são as diferenças entre a Luz e as Trevas?  

9. Por que a comunhão é a expressão da presença de Deus na vida da pessoa? 
 

APLICAÇÕES PARA A NOSSA VIDA:  

 

1. De que maneira você tem anunciado e testemunhado aos outros sobre Jesus? 

2. O que você pode fazer para ter uma comunhão mais intima com Deus e com 

Cristo? 

3. De maneira pratica, fale de como você tem desfrutado desta alegria? 

4. O que eu poço fazer para melhorar a comunhão deste grupo de casa? 

5. Olhando para o texto de hoje, o que você aprendeu acerca da sua comunhão 

com Deus?  
 

PONTO: Hoje, vimos que, a vida eterna foi revelada, pode ser experimentada e 

deve ser compartilhada. Desta forma ajudamos as pessoas a terem uma comunhão 

verdadeira com Deus. Em Cristo temos comunhão com Deus e consequentemente 

com os nossos irmãos. 
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 Lição 2 – Preservando a Comunhão com Deus 
 

ABERTURA:  
1. Você lembra de uma situação em que tentou esconder um erro cometido? Como 

você se sentiu ao confessar o que fez?  

2. Quando criança, você tinha medo do escuro? Que “monstros” o amedrontavam 

a noite?  
 

INTRODUÇÃO: A lição de hoje, nos ajudará a entender corretamente o significado 

da comunhão genuína e sua ligação com o perdão, para desfrutamos de uma 

verdadeira comunhão com Deus. No texto de hoje, João combate três ensinos 

falsos difundidos pelos hereges gnósticos de sua época. Estas mesmas ideias 

ainda são ensinadas hoje e precisam ser combatidas.  
 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: 1 João 1:6 – 2:2 
 

1. De que forma o conceito de que Deus é “luz” estudando na semana que 

passou, afetou sua vida? 

2. Olhando para os versos 6,8,10, quais são as três mentiras relacionadas ao 

pecando ensinada pelos hereges da época de João?  

3. O que significa “andar nas trevas”? (V.6) Quais são alguns dos efeitos de 

se andar na luz (v. 7)? 

4. Quais são as três atitudes ensinada por João, que devemos ter contra o pecado? 

(v. 7,9 e 2:1) 

5. De acordo com o versículo 8, como uma pessoa pode enganar a si mesmas? 

6. O objetivo do cristão é viver sem pecar. Mas, se falharmos, a que promessa 

podemos nos apegar? (v. 9; 2:1-2)  

7. O que significa: “Ele é a propiciação pelos nossos pecados”? (2:2)  
 

APLICAÇÕES PARA A NOSSA VIDA:  
 

1. Lendo a afirmação de João: “Jesus é nosso intercessor” (advogado). Que 

conforto isto lhe transmite?  

2. O que você responderia a quem lhe dissesse: “Vivo como eu quero, pois Deus 

acabará me perdoando mesmo”?  

3. Quais conselhos você daria para uma pessoa que pensa” “Sou pecador demais 

para Deus me perdoar”?  

4. Em que armadilhas caímos quando negamos o pecado que há em nós?  
 

PONTO: Quero convidá-lo a viver na luz de Jesus Cristo, para que possa obter o 

perdão dado por Ele. Entenda comigo: “o perdão é para todos os que andamos na 

luz”. venha então sentir esta luz em sua vida; venha transformar sua vida com esta 

luz; venha ver o mundo numa ótica diferente com esta luz; como pode alguém deixar 

de receber em sua vida está grandiosa graça dada por Deus? 
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   Lição 3 – As evidencias da verdadeira comunhão  
 

ABERTURA:  

1. Você já comprou um produto e depois descobriu que não era original, como 

se sentiu? 
 

INTRODUÇÃO: No texto da lição de hoje, João usa a palavra mundo, está palavra tem três 

significados diferentes no Novo Testamento. O mundo físico, o universo - “Deus que fez o 

mundo e tudo o que nele existe” (At 17.24); o mundo humano, a humanidade - “Porque Deus 

amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para que todo o que nele crer 

não pereça, mas tenha a vida eterna” (Jo 3.16); o mundo sistema, inimigo de Deus - “Não 

ameis o mundo nem as coisas que há no mundo...” (2.15) Aqui João usa a palavra mundo 

com este terceiro sentido, é uma ordem divina que proíbe o cristão de amar ao sistema mau, 

organizado e dominado por Satanás. 
 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  1 João 2: 3-17 
 

1. De acordo com o verso 3 a 5 qual é a primeira evidencia de que a pessoa tem 

comunhão com Deus?  

2. Olhando para o verso 6, qual a segunda evidencia de que a pessoa tem 

comunhão com Deus? 

3. Em que sentindo o mandamento de amar é novo? (v.7-8) Explique 

4. Qual é a terceira evidencia de que a pessoa tem comunhão com Deus? (v.9-11) 

5. De acordo com os versos 12 a 14, quais são os três estágios da maturidade 

espiritual? E quais os significados de cada uma?  

6. Qual é a quarta evidencia que a pessoa tem comunhão com Deus? (v.15) 

7. Olhando para o verso 15, responda, qual é o amor que Deus odeia?  

8. De acordo com o verso 16, quais os três motivos para não amar o mundo? 

9. Qual é o destino do mundo, e o daquele que obedece a Deus? (v.17) 

APLICAÇÕES PARA A NOSSA VIDA:  
 

1. Após examinar os três estágios de crescimento espiritual, em qual você está 

hoje? O que impede você de crescer espiritualmente hoje? 

2. Em quais das três áreas do verso 16, você é mais tentado hoje? 

3. Em que área de sua vida o amor ao mundo compete com o amor de Deus? 

4. Como poço comprovar que tenho o amor de Deus em minha vida?  

5. Responda para si mesmo: Tenho vivido como filho de Deus, ou tenho deixado 

o pecado manchar, sujar ou poluir esse nome? 

PONTO: O problema com o mundo é que ele atrai e seduz. Ele desobedece a Deus, 

não o ama, é inimigo do Senhor, e nos afasta de Deus. Vamos ficar longe deste sistema 

dominado pelo Inimigo, para continuarmos vivendo na família e tendo uma verdadeira 

comunhão com Deus. 
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Lição 4 – Vivendo na família de Deus 
 

ABERTURA:  
1. De que maneira você parece e age como os seus pais? 

2. Quais sãos os elementos indispensáveis para que haja uma família?  
 

INTRODUÇÃO: O apóstolo João, com muita certeza e entusiasmo, destacou o grande amor 

de Deus por nós ao nos tornar seus filhos, e, assim, participantes de uma tão grande salvação 

Deus não somente concedeu-nos o perdão dos nossos pecados, mas manifestou seu amor 

graciosamente; enchendo-nos a alma de paz, convicção e consolo. Por sua imensa compaixão, 

substituiu nossa miséria, vazio e incertezas por júbilo, amor e esperança. 
 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  1 João 3: 1-10 
1. Qual a diferença entre sermos “chamados” filhos de Deus e sermos filhos de 

Deus? (1) 

2. De acordo com o verso 2, o que João quis dizer ao falar que: “seremos com 

Cristo”? 

3. Muitas pessoas dizem que conhecem a Deus, mas de acordo com os versos 4 

a 6, como podemos reconhecer um filho de Deus?  

4. O que significar permanecer em Cristo? (6) Qual a consequência disso?  

5. De acordo com João, quais os propósitos de Jesus ter vindo a este mundo? 

(v.5,8,10) 

6. Por que uma pessoa nascida de Deus não pode continuar pecando? (V.9) 

7. Quais os dois testes que identifica o verdadeiro filho de Deus? (10)  

8. De acordo com os versos 6,7 e 9, quais são as características de uma pessoa 

que pratica a justiça? 

9. Quais são as características do que pratica o pecado (3:4, 6b, 8, 10)? 

10. Como é a vida daquele que é “nascido de Deus” (v,1,3, 6-7, 10)? 
 

APLICAÇÕES PARA A NOSSA VIDA: 
 

1. Qual o sentimento que você tem ao ouvir João falar que você é filho de Deus? 

2. O que você pode fazer esta semana para “permanecer” como filho de Deus? 

3. Muitas pessoas lutam com a dúvida de se é um filho de Deu. Como o texto de 

hoje nos ajuda a ter a certeza que sou um filho de Deus? 

4. O que tenho feito para demonstrar o amor de Deus pelos outros?  
 

Ponto: Somos privilegiados, pelo amor e misericórdia do Senhor. “a ponto de sermos 

chamados de filhos de Deus”. Esta palavra inspira convicção, mas também, estabelece 

responsabilidade quanto ao estilo de vida que devemos ter.  Tudo que praticamos são 

evidencias que somos filhos de Deus ou não. Paulo falou: “Sede, pois, imitadores de 

Deus, como filhos mamados” (Ef 5:1).  
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Lição 5 – O perfil de um filho Deus 

ABERTURA:  

1. De que maneira a sociedade define uma pessoa que é filho de Deus hoje? 

2. Quais sãos as características que você tem, que mais intensificam os seus pais?  
 

INTRODUÇÃO: No texto de hoje, João volta a destacar, três provas que identificam um filho 

de Deus, ou seja, um cristão: a prova doutrinária (fé em Cristo), a prova social (amor aos 

irmãos) e a prova moral (obediência aos mandamentos).  
 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  1 João 3: 11-24 
1. Olhando para os versos 12 e 15, quais são os ladrões que nos impede de amar? 

2. Olhando para o verso 13, por que os filhos de Deus não devem ficar supressos 

com o ódio do mundo? 

3. No verso 14, como eu posso identificar se alguém tem uma comunhão 

verdadeira com Deus?  

4. De que forma o mundo mostra o seu ódio pelos filhos de Deus hoje? 

5. Em sua opinião qual é a relação entre o “ódio” e “assassinato” entre os irmãos? 

(v.18) 

6. O que significa dar nossa vida pelos irmãos? (v.16) Qual é o exemplo que 

deve ser imitado? 

7. De acordo com os versos 16 a 17, como João define o verdadeiro amor?  

8. De acordo com o verso 17, qual é a evidencia que o amor de Deus permanece 

em mim? 

9. Quais os dois motivos que nos asseguram que receberemos de Deus o que 

pedimos? (v.22) 

10. Quais são os benefícios que você tem pelo fato de obedecer a Deus? (v.23-24) 
 

APLICAÇÕES PARA A NOSSA VIDA: 

1. Se inventassem um “amorômetro”, com escala de 0 a 10, que valor ele 

indicaria pra você? Considerando que você não pensou em “10”, o que 

pretende fazer para subir na escala? 
2. Quando é que você encontra dificuldades para amar o seu irmão? 

3. De que foram o amor de Cristo serve como um exemplo para você? 

4. O que você precisa mudar na sua vida para amar não de palavra, nem de 

língua, mas de fato e de verdade? 
 

PONTO: Milhares de pessoas hoje não buscam mais satisfação através de um 

relacionamento afetuoso com Deus e com os outros. A vida gira em torno de si mesmo, e 

estão sempre ocupadas em busca de sua própria realização. Não devemos esquecer que 

fomos somos chamados a amar com todo o nosso ser ao Deus, que nos amou primeiro, e 

aos outros como a nós mesmos. Esse é o caminho para uma vida cheia de alegria e 

satisfação.  
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Lição 6 – Demonstrando Amor 
ABERTURA: 

1. Compartilhe uma experiência onde você provou do amor de Deus nesta 

semana? 

2. Você já teve dificuldade em demonstrar amor para uma pessoa que não tinha 

um bom relacionamento com você? O que aconteceu? 
 

INTRODUÇÃO:  Embora já tenhamos abordado o tema do amor em lição 

anterior, hoje trataremos desta questão sob outra perspectiva, a fim de que 

possamos fazer uma autoavaliação com o objetivo de refletira respeito das 

seguintes questões: Será que amo de fato a Deus e ao próximo? Como tenho 

demonstrado este amor? 
 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  1 João 4: 7- 21 
1. Segundo o Apostolo João, de onde vem o amor? (v.7)  

2. Quais são os efeitos percebidos quando os cristãos amam mutuamente? (v.7) 

E quando não amamos? (v.8) 

3. Que atitude de Deus representa o Seu amor por nós? (v.9-10)                               

Como podemos conhecer e experimentar este amor? 

4. Qual deve ser a nossa motivação para amarmos uns aos outros? (v.11) 

5. Com base no versículo 12, como as pessoas podem ver a Deus? 

6. Nos versos 16 a 18, quais são as características do amor de Deus?  

7. De que maneira o amor de Deus expulsa o medo? (v.18) 

8. Por que é impossível amar a Deus e odiar o irmão? (v.20-21) 
 

APLICAÇÕES PARA A NOSSA VIDA: 

1. Nesta semana, como você pretende expressar um amor sacrifical em casa, no 

trabalho, ou em um relacionamento difícil? 

2. Na sua vida, quando o “amor” foi detido pelo medo? E quando o amor de 

Deus expulsou o medo? 

3. Cite duas maneiras práticas, e depois veja para quem você poderia demonstrar 

este amor? 

4. Qual deve ser o nosso padrão de “amar uns aos outros”? 
 

PONTO:  Devemos amar os outros, porque Deus nos deu seu filho para que 

pudéssemos ter vida, porque Deus nos amou primeiro, e porque Deus nos deu 

o seu Espírito. Se João tivesse parado por aí, ele teria sido ótimo, mas ele 

continuou indo para adicionar alguns dos resultados de tal amor que confirma 

o nosso relacionamento com Jesus, torna o Deus invisível claro, fornece 

confiança para o dia do juízo, e nos permite viver uma vida sem medo.      
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Lição 7 – Todo Cristão é Vitorioso 

ABERTURA:  

1. Você lembra de alguma competição em que participou e foi vitoriosa? 

2. Qual foi a conquista da seleção brasileira que te empolgou mais? Por que. 
 

 

INTRODUÇÃO: Ao longo desta carta, João elaborou três provas irrefutáveis para 

distinguir um cristão falso de um cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro é conhecido 

por três provas fundamentais: a fé, a prova doutrinária; o amor, a prova social; e a 

obediência, a prova moral. Todo filho de Deus é um vencedor. Mesmo que isso 

não nos isenta de enfrentamos neste mundo tribulações, dificuldades, angustias 

etc. A Bíblia diz: “Mas, em todas estas coisas somos mais que vencedores, 

por meio daquele que nos amou”. (Rm 8:37) 
 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  1 João 5: 1- 5 
 

1. De acordo com o verso 1, quais são as provas que somos vitoriosos?  

2. O que podemos aprender quando João falou: “todo aquele” no verso 1?   

3. Olhando para o verso 2, qual é a prova que alguém ama a Deus?  

4. De acordo com o verso 3, qual é o conceito de amor de Deus?  

5. Que lição podemos aprender com a frase: “E os seus mandamentos não são 

pesados? Explique. 

6. Em seu entendimento quais os significados da palavra mundo no versículo 4? 

7. No verso 4, qual é o instrumento ou arma que se apropria da vitória? 

8. No verso 5, como uma pessoa pode vencer o mundo? Explique e de exemplos 

de como esta vitória acontece em sua vida?  
 

APLICAÇÕES PARA A NOSSA VIDA: 
 

1. Compartilhe as maneiras que você tem vencido o mundo?  

2. De que maneiras eu poço levar está vitória aos meus amigos, 

Parentes e próximo?  

3. Como você tem se saído no mandamento de amar a Deus?  

4. E com relação ao amor ao seu próximo? 
 

PONTO: É um imperativo que os filhos de Deus amar o próximo. Quem ama a Deus 

e ao próximo tem prazer em seguir os mandamentos divinos, demonstrando ser um 

verdadeiro cristão. Não se esqueça: o verdadeiro filho de Deus vence o mundo 

mediante a fé em Cristo. 
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Lição 8 – Testemunho a chave da fé 

ABERTURA:  

1. Você já foi chamado para testemunhar em um tribunal? Como foi a 

experiência? 
 

INTRODUÇÃO: Chegamos ao final do estudo da Primeira Epístola de João. Nas 

palavras derradeiras desta carta, o apóstolo ensina-nos acerca da confiança que os 

filhos de Deus devem ter na vida eternam Cristo Jesus. João conclui fazendo um apelo 

aos crentes para que não permaneçam na prática do pecado e admoestem os que assim 

vivem (vv.16,17). 
 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  1 João 5: 6- 21 
 

1. Olhando no verso 6, o que significa que Jesus veio por meio da água e do 

sangue?  

2. De acordo com os versos 9 e 11, Qual é o testemunho de Deus?  

3. Quais são os três aspectos da vida eterna que aparecem nos versos 11 e 12? 

4. No verso 12, qual é o principal requisito para se ter a vida eterna? O que é a 

vida eterna?  

5. No verso 13, qual foi o propósito de Joãos escrever esta carta?  

6. Olhando para os versos 16 e 17, o que significa pecados que não leva a morte? 

Explique. 

7. Em sua opinião, um verdadeiro filho de Deus pode cometer um pecado para 

morte?  

8. O que João quer dizer quando falou: “O Maligno não lhe toca”? (v.18) 

9. Quais são os ídolos que os filhos de Deus devem se proteger? (v.21) 
 

APLICAÇÕES PARA A NOSSA VIDA: 
 

1. Se um dos seus amigos ou parentes pedisse para explicar a vida eterna, o que 

você diria?  

2. Como você reage quando a resposta para sua oração parece estar demorando? 

3. Quais são alguns “ídolos” em sua vida que atrapalham a sua devoção a Deus? 

4. Fale de uma lição que foi muito importante para você ao estudar a 1 

carta de João? E como você tem aplicado em sua vida? 
 

 

PONTO:   

Mediante a fé em Cristo, arrependimento, confissão e batismos nas águas, nos 

tornamos filhos de Deus. Agora, o pecado não tem mais domínio sobre nós e, 

consequentemente, podemos viver uma vida santa e entrar na presença de Deus com 

plena confiança de que seremos ouvidos. Não existe maior privilégio do que este: 

tornar-se filho de Deus. Você é filho do Altíssimo! Portanto, viva de modo que o 

agrade. 

  


