
Indaiatuba, 16 de janeiro de 2022 

 

Escola Bíblica Dominical  

"Evidências da permanência mútua entre Deus e os cristãos”  

(1 João 4.13-16) 

 

Irmãos, como temos visto o apóstolo João escreveu esta carta para crentes que estavam 

passando por um sério problema. 

Alguns líderes abandonaram a igreja e estavam atacando fundamentos da fé cristã: 

• Negavam que Jesus é o Cristo; 

• Negavam que Jesus veio em carne; 

• Pregavam que o espírito é bom e a carne é má. 

 

CONSEQUÊNCIAS DESSE PENSAMENTO 

a) Alguns evitavam prazeres físicos (Jejuns alimentares e sexuais; autoflagelo etc...) 

b) Outros buscavam uma vida de libertinagem (O importante é o espírito e posso fazer o que 

quiser com o meu corpo) 

 

PROPÓSITO EM ESCREVER ESSA CARTA 

1º Expor o erro dos falsos mestres 

2º Confirmar a doutrina dos apóstolos 

 

MÉTODO 

Teste moral: Vida Santa 

Teste social: Amor ao irmão (Amor que se mostra na ajuda social) 

Teste doutrinário: Conhecimento correto a respeito de Jesus 

 

Vimos no 1º Capítulo que o conhecimento que os apóstolos tinham a respeito de Jesus estava 

baseado na comunhão que eles tinham com o Deus Pai e o Deus filho. Por isso, aquilo que 

conhecemos e pregamos a respeito de Jesus Cristo deve estar baseado no ensino dos apóstolos.  

Veja a ordem que os apóstolos receberam da parte de Jesus 

Mateus 28.19-20: “19 Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em 

nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; 20 ensinando-os a guardar todas as coisas que vos 

tenho ordenado...”  

Eles ensinavam apenas aquilo que foi passado por Jesus. E uma das verdades que os apóstolos 

revelam na Escritura Sagrada é que existe uma relação especial entre nós Cristãos e Deus. Existe 

uma união místicas entre Deus e o seu povo. 

Isso ignifica que Deus permanece em nós cristãos e nós cristãos permanecemos nEle.  

No texto que estudaremos nessa manhã o apóstolo João apresentará 3 evidências dessa união 

mística; 3 evidências dessa relação de permanência mútua entre nós cristãos e Deus 

 

1. ESPÍRITO SANTO HABITA NOS CRISTÃOS 

O verso 13: “Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele, em nós: em que nos deu do 

seu Espírito”. 

Irmãos, Deus nos deu o seu Espírito. O Espírito Santo de Deus habita em cada um dos 

verdadeiros cristãos.  



João diz no verso 13: “Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele, em nós (União 

mística): em que nos deu do seu Espírito”. 

O apóstolo João repete com ênfase aquilo que já havia dito. 

1 João 3. 24: “...E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu”. 

A ênfase de João aqui é que o Espírito é de Deus.  Mas esse Espírito que é de Deus passa a 

habitar no cristão no momento de sua regeneração e conversão. 

Todo cristão recebeu de Deus o Espírito Santo no momento em que creu em Jesus Cristo. 

2 Coríntios 1.21-22 NVI: “21 Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em 

Cristo. Ele nos ungiu, 22 nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações 

como garantia do que está por vir”.   

Deus colocou o seu Espírito em nós. O Espírito Santo de Deus habita em você se você é um 

verdadeiro cristão. É esse Espírito que habita em você que fez com que você se convertesse a 

Cristo. 

Jesus diz em João 16.8: “8 Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do 

juízo” 

É o Espírito Santo de Deus que habita em nós que nos convence do pecado, da justiça e do 

juízo. É Ele quem agiu em mim para que eu, por meio da pregação da Palavra, entendesse que 

Deus é Santo, que eu sou pecador e merecedor do inferno. Ele agiu no meu coração para que eu 

me arrependesse dos meus pecados e cresse em Jesus Cristo como meu Único e Exclusivo 

Salvador. Foi Ele, o Espírito Santo, que me fez entender toda a obra de Jesus Cristo revelada nas 

Escrituras. Ele trabalhou em mim, para que eu entendesse o que Jesus fez por mim.  

Sem a atuação do Espírito Santo eu não conheceria a Deus, aquele que é Santo, Santo, Santo. 

Sem a atuação do Espírito Santo eu não conheceria a mim mesmo. Porque é Ele, o Espírito 

Santo, que me convence do pecado, da Justiça e do juízo. Ele que mostra que eu sou indigno do 

céu.  

Sem a atuação do Espírito Santo eu não conheceria a Jesus Cristo. Por isso, na teologia, dizemos 

que o Espírito Santo tem o ministério do holofote. Ele não chama a atenção para ele. Não. Como 

um holofote em um show ele aponta a luz para outro. 

O Espírito Santo trabalha dentro de mim para que eu entenda o que Cristo fez por mim. 

Entende? Sem a atuação do Espírito Santo não há verdadeira conversão. 

2 Coríntios 2.14 “Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe 

são loucura; e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente”. 

E esse Espírito Santo que foi dado por Deus é a primeira evidência dessa permanência mútua 

entre Deus e os cristãos. 

Existem duas formas de comprovar que o Espírito Santo de Deus habita em mim. 

 

1º Testemunho interno 

Romanos 8.16: “O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus”. 

O próprio Espírito de Deus me convence que eu sou de Deus. O Espirito Santo testifica com 

meu espirito que sou filho de Deus. Que eu sou crente. 

 

2º Testemunho externo  

Gálatas 5.22-23: “Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, 

bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei”. 

O verdadeiro cristão muda de vida. Passa a apresentar no seu dia a dia, progressivamente, o 

fruto do Espírito. 



 

2. CREMOS EM JESUS CRISTO COMO SALVADOR 

Verso 14: “E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do 

mundo”. 

A segunda evidência da nossa união mística com Deus é a nossa crença em Jesus como 

Salvador. 

João fala aqui da missão de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O versículo 14 começa com a frase 

“E nós temos visto e testemunhado...” 

O pronome “nós” aqui refere-se aos apóstolos. Ele está dizendo: Nós, os apóstolos, 

caminhamos com Jesus durante três anos. Nós vimos os milagres que ele realizou. Nós ouvimos 

cada um dos seus sermões.  

Ele já havia afirmado isso no início da carta 

1João 1.1 e 3 “O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os 

nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam, com respeito ao Verbo 

da vida o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, 

mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus 

Cristo”. 

Uma das coisas que os apóstolos aprenderam é que Jesus Cristo veio ao mundo com um 

objetivo. Salvar o seu povo que está espalhado pelo mundo. 

Mundo aqui significa tanto judeus como gentios. Pessoas de todas as tribos, raças e nações. 

Não importa a nacionalidade. Não importa a raça. Não importa o gênero. Não importa a classe 

social. Jesus Cristo é o único salvador para qualquer pessoa. Não há outro. Atos 4.12: “12 E não 

há salvação em nenhum outro; porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre 

os homens, pelo qual importa que sejamos salvos”. 

Todas as pessoas precisam ser salvas porque todos são pecadores. E só há salvação em Jesus. 

Ele é o salvador do mundo nesse sentido. Qualquer pessoa no mundo que crer em Jesus é salva. 

Essa é a sua missão. Ele mesmo disse em Lucas 19.10: “Porque o Filho do Homem veio buscar e 

salvar o perdido”. Quem crê nisso de verdade tem essa união mística com Deus. Deus está 

permanece nEle e Ele em Deus.  

O versículo 15 mostra isso quando diz: “Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, 

Deus permanece nele, e ele, em Deus”.  Perceba que essa evidência é consequência da evidência 

anterior.  

1ª evidência: É que o Espírito Santo habita em mim 

2ª evidência: que é consequência da primeira, é que eu creio em Jesus Cristo como Salvador. 

Isso porque somente quem recebe o Espírito Santo da parte de Deus pode reconhecer e 

confessar Jesus Cristo como Salvador. 

Obviamente essa confissão não é da boca para fora. Pois uma confissão da boca para fora 

qualquer pessoa pode fazer.  

Mateus 7.22-23 mostra isso: “Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor! 

Porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, 

e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. 

Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade”.  

O nosso texto se refere a pessoas que verdadeiramente receberam o Espírito Santo de Deus, 

se arrependeram de seus pecados, e genuinamente confessam Jesus Cristo como Senhor e 

Salvador.  

Verso 16 (a): “E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor...” 



Nós aqui mais uma vez nos referimos aos apóstolos. Então João diz Verso 16 (a): “E nós (os 

apóstolos) conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor...” 

João dá o seu testemunho. Nós conhecemos e cremos no amor de Deus.  Nós temos comunhão 

com o Deus Pai e com o Deus Filho. 

Ele nos ama e a prova desse amor é o fato de Ele enviar o seu Filho Unigênito para nos salvar. 

João conheceu esse amor e creu.  

Verso 16 (b): “aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus, nele” 

Aqui temos a terceira evidência da união mística que temos com Deus. 

 

3. AMOR FRATERNAL 

Verso 16 (b): “Aquele que permanece no amor, (referindo-se aqui ao amor ao irmão, ao amor 

fraternal) esse permanece em Deus e Deus nEle” 

Aqui João retoma o teste social. Amar ao irmão significa assisti-lo em suas necessidades. 

Quem vive assim, quem ama o irmão, tem essa união mística com Deus. Deus permanece nele 

e ele em Deus. 

Aprendemos nessa manhã que o verdadeiro Cristão, aquele que tem essa união mística com 

Deus: 

1. Tem o Espírito Santo (testemunho interno e externo); 

2. Crê em Jesus Cristo como Salvador; 

3. E ama ao próximo (ajuda ao irmão). 

 

Pastor Juliano Jesus Veloso 

Primeira Igreja Presbiteriana de Indaiatuba 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


