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VIVENDO COMO FILHOS DE DEUS 

1 João 3.1-24 
SENTIR 
“Não vou fazer o que meus pais fazem” ou “Não vou falar para os meus 
filhos o que meus pais falavam”. Já se pegou fazendo alguma destas 
afirmações? Quem nunca! 
 
Pois é, mas agora aproveita para abrir o jogo e contar: Já se pegou 
fazendo ou falando as mesmas coisas que seus pais faziam ou falavam? 
 
APRENDER 
 
Na época em que João escreveu suas cartas, a igreja estava sendo 
bombardeada por alguns ensinos e práticas que contrariavam o princípio 
da fé cristã. Falsos mestres haviam surgido e mascarado os ensinos de 
Jesus e conduzido o povo de Deus ao erro.  
 
O apóstolo escreve uma carta para ajudar os crentes a identificar pontos 
essenciais do cristianismo para confirmar quem é de Deus e quem não 
é. Ele destaca cinco pontos: 
 

1. Você é filho de Deus 
2. Seu futuro é de bênção 
3. Busque uma vida de santidade 
4. Pratique o amor 
5. Obediência traz recompensa 

 
A partir desses 5 pontos, nós precisamos construir uma reflexão para a 
prática da nossa vida diária. 
 
REFLETIR 
 
Todos os seres humanos são filhos de Deus? Por quê? 

Como filhos, nós recebemos a disciplina de Deus como uma 
demonstração do seu amor ou como um castigo? 
 
Como podemos buscar uma vida de santidade? Essa busca envolve 
também confissão? Por quê? 
 
O que envolve a prática do amor? Por que temos dificuldade em perdoar 
os que nos ofendem? 
 
Deus recompensa a nossa obediência. Mas, por que obedecemos? 
 
Como podemos viver como filhos de Deus? 
 
APLICAR 
 
A Palavra de Deus tem sentido quando ela é aplicada na vida. De nada 
adianta você ler a Bíblia como um livro de histórias impactantes, e não 
acontecer uma mudança na sua vida.  
 
Esse livro tem que falar ao nosso coração porque ele é uma carta de 
Deus para nós. Por isso, precisamos decidir e praticar a vida de 
verdadeiros filhos de Deus que expressam o caráter de seu Pai em toda 
e qualquer circunstância. 
 
AVISOS 
 

ENCONTRO HOMENS DE HONRA 
 
Nesta sexta 24/06 às 20 horas os homens têm um 
compromisso marcado aqui na Comunidade: Encontro 
Homens de Honra.  
 
Venha com seus filhos e seus amigos. Teremos louvor e uma 
palavra com desafios específicos. Participe! 
 
 
 
 


