
Indaiatuba, 9 de janeiro de 2022 

 

Escola Bíblica Dominical –  

"Amor ao próximo: consequência do amor de Deus por nós” (1 João 4.7-12) 

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 dualista: 

 

a) alguns evitavam prazeres físicos  

b) outros buscavam uma vida de libertinagem  

 

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...”  

Hoje veremos: mais uma vez o teste do amor. 

O versículo (a) “Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede 

de Deus...” 

Aqui João exorta seus leitores a se amarem mutuamente.  Ele começa o 

versículo chamando seus leitores de “amados”, e de fato eles eram alvos do amor de 

Deus e do amor do apóstolo João. Em seguida ele exorta “...Amemo-nos uns aos 

outros...”.  Nós cristãos não temos opção. O amor deve ser uma marca distintiva do 

verdadeiro cristão. 

João já tinha deixado isso claro. 1João 3.11 “Porque a mensagem que ouvistes 

desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros”. 1João 3.23 “Ora, o seu 

mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos 

amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou”. 

João constantemente fala do amor ao próximo porque essa é uma marca 

distintiva do verdadeiro cristão. E ele não está sendo pioneiro ao ensinar isso. Na 

verdade, ele está reproduzindo um ensino de Jesus Cristo. Em João 13.34 Jesus diz: 



“Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros; assim como eu vos amei, 

que também vos ameis uns aos outros”. 

Jesus é absolutamente claro em expor esse mandamento. Ele diz “Novo 

mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros...”. A ordem é clara. Amem uns 

aos outros. E em seguida o Senhor apresenta o modelo de amor a ser seguido que é 

Ele mesmo. Ou seja, devemos amar de maneira sacrificial. Esse é o padrão a ser 

seguido. 

O apostolo João está reproduzindo aqui esse ensinamento de Jesus. Ele diz no 

Verso 7 (a) “Amados, amemo-nos uns aos outros, (Complementa) porque o amor 

procede de Deus...” 

Irmãos, Deus é o autor e a fonte do amor. Isso porque Deus é amor. Isso faz 

parte de sua essência. Da natureza divina de Deus. 

Ele nos capacita a amar por meio do seu Espírito.Gálatas 6.22 “Mas o fruto do 

Espírito é: amor, alegria, paz...” O fruto do Espírito começa com amor. Em 2 Timóteo 

1.7  Paulo diz: “Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de 

amor e de moderação”. 

O versículo 7 (b) “E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a 

Deus”. 

A capacidade de amar, o amor ao próximo, aponta duas realidades: 

1º mostra a nossa identidade. Mostra que sou um verdadeiro filho de Deus. O texto diz 

“todo aquele que ama é nascido de Deus” 

Existe uma mentira do diabo que diz que todas as pessoas são filhas de Deus. 

Mas isso não é verdade. Somente os cristãos são filhos de Deus. João 1.11-13 “11 

Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. 12 Mas, a todos quantos o 

receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem 

no seu nome; 13 os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem 

da vontade do homem, mas de Deus”. Nos cristãos somos os verdadeiros filhos de 

Deus, e o amor ao próximo aponta para essa realidade. O texto diz “todo aquele que 

ama é nascido de Deus” 

Mas o amor ao próximo aponta para outra realidade também: 

2º mostra que eu conheço a Deus. Versículo 7 (b) “E todo aquele que ama é nascido 

de Deus e conhece a Deus”. 

Além de ser "nascido de Deus", o cristão também "conhece a Deus".  

Na Bíblia, a palavra conhecer vai além do conhecimento intelectual. Esse verbo 

é usado, por exemplo, para descrever a união íntima entre marido e esposa (Gn 4:1). 

Conhecer a Deus significa ter um relacionamento profundo com Ele. Então, aquele 

que ama ao próximo mostra primeiro que é filho de Deus, e, segundo, que tem um 

relacionamento íntimo com Deus. 

O verso 8 “Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor” 

Aqui João diz a mesma coisa, mas de maneira negativa. No verso 7 ele afirmou “todo 

aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus”. Logo, verso 8, “Aquele que 

não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor” 

Como já dissemos, Deus é amor. O amor está na essência de Deus. E se nós 

somos filhos de Deus, se de fato o conhecemos, se temos intimidade com ele, 

devemos amar ao próximo. 

A falta de amor ao próximo é um indicativo de que uma pessoa não é filha de 

Deus. Que uma pessoa não tem intimidade com Deus. 

Entenda, o que Deus é determina o que devemos ser. (Atributos comunicáveis 

e incomunicáveis de Deus) “... segundo ele é, também nós somos neste mundo”. (1 

João 4.17). Deus é amor. Logo o amor ao próximo deve ser presente na nossa vida se 



somos filhos de Deus e se temos intimidade com ele. A falta de amor mostra que eu 

não sou de Deus. 

O verso 9 “9 Nisto se manifestou o amor de Deus em nós: em haver Deus 

enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele”. 

Uma vez que Deus é amor, ele deve transmitir esse amor não apenas em 

palavras, mas também em atos. 

A maior demonstração de amor de Deus por nós foi Ele enviar o seu único filho 

para pagar o preço pelos nossos pecados. 

Ele diz no verso 9 “9 Nisto se manifestou o amor de Deus em nós: em haver Deus 

enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele”. Nós 

estávamos mortos em nossos pecados e delitos. O nosso destino eterno seria o 

inferno. Mas por amor, Deus enviou o seu Filho, para que, por meio dele, pudéssemos 

ter vida. Isso é amor. 

João apresenta dois propósitos para a morte de Cristo na cruz:  

1º ela aconteceu para que vivêssemos por meio dele (1 Jo 4:9): O verso 9 “9 Nisto se 

manifestou o amor de Deus em nós: em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao 

mundo, para vivermos por meio dele”. 

2º para que ele fosse a propiciação por nossos pecados (1 Jo 4:10): Verso 10 “10 

Nisto consiste o amor: não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos 

amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados” 

Propiciação significa desviar a ira de alguém por meio de uma oferta. Sendo 

assim, a ira santa de Deus que deveria cair sobre nós pecadores, foi desviada e caiu 

sobre Cristo na cruz do calvário, pois lá ele assumiu o nosso lugar. Ele pagou o preço 

pelos nossos pecados. 

O verso 11 “Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também 

amar uns aos outros” 

Aqui está a implicação do amor de Deus por nós demonstrado na cruz do 

calvário. Verso 11 “Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também 

amar uns aos outros” 

Pela segunda vez, os cristãos são exortados a "amar uns aos outros". Depois 

de entender o que Jesus fez por nós na cruz, a nossa resposta natural é amar a Deus 

e amar uns aos outros. Amar ao próximo é uma dívida que todos que foram 

alcançados pelo amor de Deus tem.  

O verso 12 “Ninguém jamais viu a Deus; se amarmos uns aos outros, Deus 

permanece em nós, e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado”. 

A ideia aqui é a seguinte irmãos. Deus habita em nós por meio do Espírito 

Santo. Mas isso não é visível. Eu não consigo ver o Espírito Santo que habita o Rev 

Paulo por exemplo. Mas o amor que ele demonstra ao próximo eu consigo ver e essa 

é uma evidência que Deus habita nele.  

 

Aplicação: 

Aprendemos nessa manhã que devemos apresentar amor mútuo  

 

1º Deus é amor 

 

2º Deus nos amou 

 

3º Amor é uma evidência de que o Deus invisível habita em nós. 

 

Que Deus nos dê a graça de amarmos uns aos outros. 

Pastor Juliano Jesus Veloso 


