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SIMPLESMENTE CRISTÃO 

1 João 5.1-21 
 

SENTIR 
No último boletim vimos as características de uma vida cristã normal. 
Segundo o que conversamos na última semana e o que ouvimos da 
mensagem de domingo: você afirmaria que a vida cristã é simples ou é 
complexa? Por quê? 
APRENDER 
Em 1 João 5, o apóstolo João começa tratando, mais uma vez sobre a 
relação entre o amor a Deus e a obediência. Existe uma batalha espiritual 
sendo travada. Se quisermos vencer, precisamos crer. A única arma 
capaz de vencer o mundo é a nossa fé. 
 
O testemunho de que essa fé é eficaz, é dado pelo Espírito 
Santo, através das Escrituras e da ressurreição de Jesus Cristo. Em 
comunhão sincera com Deus podemos orar a ele sobre qualquer 
necessidade real que tivermos e com certeza ele nos ouvirá. Assim, o 
apóstolo estabelece o conteúdo da fé e oferece aos crentes a certeza da 
sua salvação a partir de oito afirmações: 
 

1. A maior prova de amor a Deus é a nossa obediência (v. 3); 
2. A vitória que vence o mundo é a nossa fé (v. 4);  
3. Temos testemunhas a nosso favor (v. 6-10);  
4. Deus nos ouve (v. 14-15); 
5. Orem por quem está em pecado (v. 16); 
6. Não somos mais escravos do pecado (v. 18); 
7. Estamos guardados em Deus (v. 18b); 
8. Somos de Deus (v. 19); 
9. Temos a certeza de que Jesus é Deus (v. 20) 

 
A partir delas, precisamos refletir sobre algumas questões chave... 

REFLETIR 
 
Por que João afirma que obedecer a Deus não é pesado? Nós vivemos 
a obediência com leveza? 
 
Para obedecer precisamos sentir alguma coisa? 
 
O que é vencer o mundo? A nossa fé se desenvolve quando as coisas 
são fáceis? 
 
Como sabemos que Deus nos ouve? Você tem essa certeza ou você 
sente que Ele não tem ouvido suas orações? 
 
Oramos com misericórdia por quem peca? Na ora de orar por essas 
pessoas, nos lembramos do nosso pecado ou nos colocamos num lugar 
de justiça? 
APLICAR 
As tribulações, dores, lutas e perseguições virão, mas você vai se 
lembrar do testemunho da água, do sangue e do Espírito. E você vai 
pegar o escudo da fé e colocar na tua frente, pois é ele que te defende, 
te guarda e o maligno não lhe toca.  
 
Com essa fé e esperança você pode enfrentar os seus dias. Viva na 
certeza de que você é filho de Deus, que o maligno não te toca, e que 
você pode vencer esse mundo pela fé em Jesus. 
AVISOS 

Você pode ajudar as famílias carentes atendidas pela nossa Fundação 
trazendo em algum dos cultos da CGSede alguns dos alimentos que 

compõe a cesta básica doada pela FCG às famílias carentes. 

 


