
VIVENDO NO 
AMOR DE DEUS
Lição 8 – Vivendo
na família de
Deus
Texto base: 1Jo 3.1-10



Objetivo da lição:
O aluno será capaz de:
1 – Ter claro em mente que é membro da família de Deus;
2 – Amar os irmãos e a igreja, que é o corpo de Cristo;
3 – Viver de acordo com sua filiação a Deus;
Alvo da lição: Despertar no crente a convicção da filiação divina e
desafiá-lo a viver como tal.

Introdução: Somos filhos de Deus. Que maravilha, mas que
responsabilidade! Devemos, como filhos de Deus, imitarmos o
Pai. E como vivermos nessa família, mantendo um bom
relacionamento com o Pai e com os irmãos?
Nesta lição, João nos apresenta vantagens e deveres como filhos
de Deus.



Na vivência como membros da família de Deus,
o autor entende que temos que estar:
I – Vivendo um relacionamento de amor com o
Pai – 1 Jo 3.1
II – Vivendo com responsabilidade – 1 Jo 3.2-3
III – Vivendo conforme o padrão divino – 1 Jo
3.4-6
IV – Vivendo com discernimento – 1 Jo 3.7-10



Detalhando o texto básico da lição e seguindo a estrutura do autor:
I – 1Jo 3.1 (leia) – Vivendo um relacionamento de amor com o Pai
1 – Esse amor é iniciativa do Pai e não nossa.

“Nisto consiste o amor: não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou
e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados”(1Jo 4.10). Nós o amamos
porque ele nos amou primeiro(1Jo 4.19). Deus é fonte de amor(1Jo 4. 16).
2 – Deus nos amou na nossa indignidade.

“Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por
nós, sendo nós ainda pecadores”(Rm 5.8).
3 - Esse amor é expressado na entrega do Filho por nós.

Conforme Paulo expressa em Gl 2.20 “...que me amou e a si mesmo se entregou por
mim”.
4 – É na vivência desse amor com Deus, que aprendemos a amar uns aos outros.

Amamos, em obediência ao mandamento de Deus conforme a nova configuração
dada por Jesus: “ameis uns aos outros assim como eu vos amei”.(Jo 13.34).



II – 1Jo 3.2-3(leia) - Vivendo com responsabilidade
Aqui o autor destaca duas verdades relacionadas com a santidade cristã,
herdadas da perfeição e pureza de Deus. O nosso padrão de
comportamento e de santidade é o de Cristo e não o do homem caído.
1 – 1Jo 3.2- A restauração absoluta da imagem moral e espiritual de
Deus – aqui o autor vê nas palavras de João, a promessa da restauração
da imagem moral e espiritual do homem perdidas lá no Éden. “Seremos
semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é”, assim como
Adão e Eva o viram.
2 – 1Jo 3.3 – A esperança presente que tem o poder de aperfeiçoar e
purificar – Na tentativa contínua da imitação da vida de Cristo,
desenvolvemos a esperança de aperfeiçoamento cristão em termos de
santidade. Esse deve ser o objetivo de todo cristão.(Hb 12.14)



III – 1Jo 3.4-6 - Vivendo conforme o padrão divino(Estilo de vida do cristão)
Aquele que quer pertencer à família de Deus, não pode ter como hábito, costume
ou cultura, a prática habitual do pecado.
Esse trecho das escrituras nos mostra que:
1 – Quem pratica o pecado é transgressor da lei(1Jo 3.4) – leia

A pena pela transgressão é a morte(Rm 6.23)
2 – O impecável Filho de Deus, veio para tirar os pecados e destruir as obras do
diabo(1Jo 3.5,8) - leia

Devemos resistir até ao sangue aos assédios do pecado e às suas insinuações
satânicas(Hb 12.4-5, Rm 6.11-14). Não devemos fazer gracejo nenhum para o
diabo.
3 – A comunhão com Cristo opõe-se ao pecado(1Jo 3.6) - leia

É impossível andar com Cristo e vivermos flertando com o pecado. Onde há luz,
não pode haver trevas. Servir a Deus, nos afasta do pecado, assim como servir ao
diabo nos afasta de Deus.(v.8)



IV – 1Jo 3.7-10 - Vivendo com discernimento
Neste trecho, João nos dá orientações para discernirmos entre os filhos de Deus e os
filhos do diabo, sobretudo no meio evangélico.
1 – A prática que faz a diferença – 1Jo 3.7-8 (leia)

Uma das maneiras de saber se o homem é de Deus é a justiça por ele vivida e
praticada, ciente de que está sempre na presença de Deus, dele não podendo se
esconder. O justo vive e pratica a justiça independente de onde esteja.
2 – A experiência que faz a diferença – 1Jo 3.9 (leia)

A experiência de quem é nascido do Espírito é que faz a diferença. O convertido a
Cristo não é para andar na prática do pecado, em contraposição ao que era antes do novo
nascimento, pois no novo nascido, permanece a semente da Palavra de Deus.
3 – A revelação que faz a diferença – 1 Jo 3.10 (leia)

A prática da justiça e do amor cristão revelam quem é filho de Deus, enquanto a
prática da injustiça, do ódio ao seu irmão, da inveja, da avareza e de tantos outros
pecados, manifestam a filiação diabólica.



Conclusão

Tudo o que praticamos deve nos identificar como sendo filhos
de Deus: “Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos
amados”(Ef 5.1). Devemos lutar diariamente contra o pecado,
pois, realmente, vivemos uma luta contra o inimigo. Não
podemos desabonar nossa filiação ao Pai celestial e fazê-lo
desacreditado ao mundo(Jo 17.21). Busquemos a pureza e a
santidade que há em Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito
Santo, para vivermos em harmonia fraternal na família de Deus.


