LIÇÃO 5 – CINCO CONVICÇÕES DE UM CRISTÃO VERDADEIRO
Texto-base – 1 Jo 3:1-3,13,14,24:
“Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus; e, de
fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele
mesmo. Amados, agora, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser.
Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como
ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro” – 3:1-3
“Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia” – 3:13
“Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos; aquele que não ama
permanece na morte” – 3:14
“E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus, nele. E nisto conhecemos
que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu” – 3:24

Esta quinta lição foi acrescentada para nos apresentar um resumo do que já estudamos até aqui.
Vamos relembrar? Para viver como um verdadeiro filho de Deus nós precisamos:
 Experimentar a Palavra da Vida – ter uma vida de intimidade como o nosso Senhor Jesus;
 Andar na Luz – mantendo uma vida de integridade e praticando a confissão de pecados;
 Não amar o Mundo – nem as coisas que há no mundo; elas são antagônicas a Deus;
 Agir como um Verdadeiro filho de Deus – amando a Deus e aos irmãos, obedecendo aos seus
mandamentos e permanecendo n’Ele.
Esta preciosa carta do apóstolo João nos mostra, ainda, que o verdadeiro filho de Deus pode
desfrutar de segurança espiritual – tanto na vida presente, no seu dia a dia, quanto na vida futura,
aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo, quando “seremos semelhantes a ele” (3:2). O apóstolo
diz que, “agora, somos filhos de Deus” (3:2) e, firmados na Rocha, que é o Senhor Jesus Cristo,
podemos desfrutar de cinco convicções que nos manterão inabaláveis na fé que nos foi concedida:
1. O Verdadeiro Cristão Sabe que o Mundo o Aborrece – 3:1,13
Já vimos que o Mundo não conhece a Deus (3:1), é antagônico à Igreja (3:13) e é dominado pelo
Maligno, o Diabo (5:19). Assim, o verdadeiro filho de Deus deve ter a plena consciência que o
mundo o aborrece e vai sempre continuar se opondo a nós – pois, não existe comunhão entre luz e
trevas. Precisamos andar como “filhos da luz” em um mundo que vive em trevas (Ef 5:1-13):
“Pois, outrora, éreis trevas, porém, agora, sois luz no Senhor; andai como filhos da luz (porque o fruto
da luz consiste em toda bondade, e justiça, e verdade), provando sempre o que é agradável ao Senhor.
E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas; antes, porém, reprovai-as” – Efésios 5:8-11.

2. O Verdadeiro Cristão Sabe que é filho de Deus – 3:1,2
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Que grande amor concedido a nós pelo Pai – somos chamados filhos de Deus! Como esta certeza
nos conforta e nos impulsiona a viver uma vida de fé, pureza e santidade, “assim como ele é puro”
(v. 3)! Paulo, em Gl 3:23 a 4:7, nos mostra algumas características desta filiação:
 Somos filhos de Deus, por adoção (Gl 4:5-7) – somente Jesus Cristo é o Eterno Filho de Deus;
 Somos filhos de Deus “pela fé em Cristo Jesus” – Gl 3:26;
 Como filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus, em Cristo Jesus – Gl 4:7.
3. O Verdadeiro Cristão Sabe que a Nossa Pátria Está nos Céus – 3:2,3
“Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo” –
Filipenses 3:20.

O Verdadeiro filho de Deus deve ter a plena certeza de que a nossa pátria não é aqui – somos
peregrinos e embaixadores de Deus (1 Pe 2:11, 2 Coríntios 5:20). A nossa cidadania é celestial, a
nossa pátria está nos céus! João nos apresenta três implicações desta certeza:
 “quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele” (3:2) – quando Cristo voltar, seremos
transformados; teremos um corpo glorioso, assim como é o próprio Senhor Jesus.
 “haveremos de vê-lo como ele é” (3:2) – não apenas teremos um corpo glorioso, mas
“contemplaremos a sua face” (Ap 22:4), “estaremos para sempre com o Senhor” (1 Ts 4:17), e
“reinaremos com Cristo” (Ap 3:21, 20:4).
 “E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança” (3:3) – enquanto Jesus não
volta, esta viva esperança nos estimula a uma vida de santidade (Ap 22:11).
4. O Verdadeiro Cristão Sabe que Passou da Morte para a Vida – 3:14
“Nós sabemos que já passamos da morte para a vida...” – em outras palavras, temos a vida eterna,
e ela começa aqui e agora (1 João 5:13). Assim como nos tornamos filhos de Deus pela fé, passamos
da morte para a vida também pela fé: “...quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou
tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida” – João 5:24.
É significativa a razão que João apresenta para fazer esta afirmativa: “Nós sabemos que já passamos
da morte para a vida, porque amamos os irmãos”. O verdadeiro filho de Deus irá demonstrar que já
passou da morte para vida, através do amor que nutre para com as pessoas, especialmente “os
irmãos”. O que diz que ama a Deus e não faz a Sua vontade é mentiroso e não conhece a Deus.
Logo, quem não consegue amar, permanece em trevas e, consequentemente, em morte espiritual.
5. O Verdadeiro Cristão Sabe que Permanece em Cristo e Cristo Permanece Nele – 3:24
Foi o próprio Senhor quem disse: “...permanecei em mim, e eu permanecerei em vós” – João 15:4.
Permanecer em Cristo e Cristo permanecer em nós decorre de uma vida de obediência e amor a
Deus: “Se alguém me ama, guardará a minha palavra; e meu Pai o amará, e viremos para ele e
faremos nele morada” – João 14:23. E como ter certeza que Deus permanece em nós? “E nisto
conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu” – 1 João 3:24.
Conclusão
Diante do que a Palavra de Deus nos ensina hoje, devemos nos analisar se somos verdadeiros filhos
de Deus. Há alguém aqui neste encontro que ainda tem dúvidas acerca da sua salvação? Lembre-se:
ela vem pela fé em Jesus Cristo. Quando confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador,
podemos desfrutar da certeza da salvação e das cinco convicções que estudamos hoje. Aleluia!
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