
LIÇÃO 12 – A base 
nossa segurança
Texto básico: (1Jo 4. 12-21) 

Versículo – chave: “Mas como está escrito: nem olhos viram,
nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano
o que Deus tem preparado para aqueles que O amam.” (1Co 2.9)



Há momentos em nosso país que causam euforia, expectativas e

ainda insegurança por parte daqueles que estão desacreditados e

desesperançados devido o pouco cumprimento das promessas dos

nossos governantes durante o períodos eleitoral. Assim também

acontece nas igrejas. Alguns já não acreditam mais tanto no seu

discurso. E o cristão que leva Deus a sério, como fica? Como ele deve

se comportar em relação ao que tem acontecido em nosso país e ao

redor do mundo e também na igreja? Qual deve ser nossa atitude em

relação àquelas pessoas que se sentem inseguras ou decepcionadas?

Introdução



O apóstolo João parte do principio de que a base da 
nossa segurança está em Deus. Por que?

I. Porque Deus está em nós (1Jo 4.12-15)

II. Porque Deus tem amor por nós (1Jo 4.16-18)

III. Porque amamos nossos irmãos(1Jo 4.19-21) 



I. Porque Deus está em nós (1Jo 4.12-15) 

1. Recebemos o Espírito Santo (v 13); (1Co 3. 16)
2. Temos o testemunho apostólico (v 14 ); (1Co15. 4-8)
3.  Recebemos Jesus pessoalmente como Filho de Deus 

(Rm 10.9) 

▪ Quais as provas de que Deus está em nós?



II. Porque Deus tem amor por nós (1Jo 4.16-18) 
1. Quais são as características do amor de Deus descritas em 1João 4.16-18? 

a. O amor de Deus é essencial à nossa fé (v.16). 

b. Nos enche de confiança (v.17). 

c. É imensurável em sua grandeza (v.17-18) ; ( Ef 3.18-19). 

d. Encoraja o cristão a vencer o medo (v.18). 

2.   A base da segurança do cristão está no fato de que Deus tem amor por nós 

1.    Precisamos conhecer o amor que Deus tem por nós ( Rm 5.8).

2.   Crer no amor que Deus tem por nós (v.16). 

3.   Experimentar o amor que Deus tem por nós (v.18). 

4.  Permanecer no amor que Deus tem por nós (v.17) ;  (1Jo 3.24) ; (Jo 15.9-10). 



1. Deus nos amou primeiro (1Jo 4.19) 

▪ O amor divino é a fonte de todo amor humano 
(Ef 1. 3-5)

2. Amar a Deus requer amar o irmão (1Jo 4.20-21) 

▪ Se disser que ama a Deus e odiar seu irmão é 
um mentiroso.

III. Porque amamos nossos irmãos (1Jo 4.19-21) 



A nossa segurança não estar nos nossos governantes, ainda que

tenhamos a responsabilidade de cobrá-los diante do cargo que ocupam.

A base sólida de nossa segurança está na combinação dos argumentos

do apóstolo João, pelo fato de sabermos que Deus está em nós, de que

Ele tem amor por nós e de que nós amamos o nosso próximo. O cristão

não deve se desesperar com as incertezas desta vida, porque a nossa

segurança está no Senhor, que fez os céus e a terra. Ele está governando

tudo e isso deve tranquilizar o coração daqueles que verdadeiramente O

conhecem. Salmos 75.3

Conclusão


