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O QUE DEUS QUER DE NÓS 

1 João 2.1-29 
SENTIR 
Existe um lugar único aqui na América do Sul, chamado por alguns 
fotógrafos de “a Terra do vento”. Esse lugar fica na Patagônia, na 
Argentina, e é cheio de árvores milenares que acabaram se dobrando 
durante o seu crescimento por causa dos ventos que sopram 
incessantemente. 
 
Os ventos são tão fortes nessa região, que as árvores podem ter seus 
troncos dobrados, mas elas não se quebram e nem são arrancadas do 
chão, pois suas raízes são muito fortes e profundas. 
 
Já teve que enfrentar alguma tempestade na sua vida que te levou ao 
limite, e você chegou a pensar que iria se quebrar? Você conseguiu 
permanecer firme em Deus? 
 
APRENDER 
Ao longo desta série de mensagens estudamos as cartas de João e suas 
implicações para a igreja do século 21. Naqueles dias do final do primeiro 
século a igreja passava por um momento de mundanismo, esfriamento 
espiritual e desunião. Um cenário não tão distante, infelizmente, da nossa 
realidade. 
 
No capítulo dos da primeira carta, o apóstolo começa a desvendar a 
pergunta: “O que Deus quer dos seus filhos?”. E ele aponta um caminho: 
 

1. Viva em santidade; 
2. Ame; 
3. Cresça; 
4. Não ame o mundo; 
5. Vigie; 
6. Permaneça firme! 

E a partir disso, precisamos fazer uma reflexão profunda sobre o que 
João nos ensina. 
 
REFLETIR 
Tem alguma forma de medir nossa intimidade com Deus? 
 
Como podemos viver o amor na sociedade em que vivemos? Como evitar 
ressentimentos? 
 
Podemos terminar o ano com uma fé diferente da que tínhamos quando 
2022 começou? O que você está fazendo de prático para colher esse 
fruto? 
 
O que é amar o mundo? Por que não dá para compactuar com o mundo 
e com Deus? 
 
O apóstolo João alertou para vigiar. Temos perdido a atenção em alguma 
área ou situação da nossa vida? 
 
Como conseguiremos permanecer firmes em Deus? Você tem se sentido 
firme nele ou tem medo de, diante dos desafios, não conseguir 
permanecer firme? 
 
APLICAR 
 
A raiz de uma árvore se aprofunda e fica mais forte quando o vento sopra 
contrário. Quando vierem as crises, decepções e problemas, permaneça 
firme. Ninguém pode tirar a tua fé, ninguém pode abalar a tua confiança, 
pois ela não está firmada em situações, mas numa Rocha Eterna. 
 
AVISO 

Segunda 20/06 – Encontro de Oração – 20h 
Presencial na CG Sede 

 
Chegou mais um dos nossos encontros de oração! E toda a família pode 
estar envolvida: As mulheres no salão principal com a Simone Bezerra.  
Os homens, juntos em oração no salão social.  
 
E as crianças de 04 a 12 anos com atividades recreativas com a equipe 
do Comuna Esportes.  

Uma Igreja viva é uma Igreja que ora. Participe! 


