
	

 
Informar as Atividades da Igreja– 3ª TERÇA-FEIRA DO MÊS 20h: TDL Treinamento e Desenvolvimento 
de Líderes de Células (Presencial para quem não faz parte dos Grupos de Risco) | CULTOS AO VIVO 
(On-Line) SEXTAS: Culto de Libertação às 20h | SÁBADOS: Culto m.HOLY – Juventude às 19h | 
DOMINGOS: Culto de Celebração às 10h e às 18h30 (Sede e Santa Felicidade)  

  
	

ROTEIRO – Base 25/10/2020 
	

UMA CERTEZA INABALÁVEL 
# 1 João 5:18-20 # 

 
“Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca; mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e 
o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho 
de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao Verdadeiro; e no que é verdadeiro estamos, isto 
é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna” 1 Jo 5:18-20 
 
INTRODUÇÃO: 

Diante de tantas incertezas, João traz para o povo de Deus uma palavra de certeza, “uma 
certeza inabalável”. 

§ Como se pode definir “certeza inabalável”? 
 
I. A FÉ EM CRISTO NOS COLOCA NA FAMÍLIA DE DEUS 

§ Em algum momento desse ano sua fé em Jesus enfraqueceu? 
§ Qual a importância da família de Deus, que é a igreja, para o fortalecimento 

de nossa fé? 
 
II. A CERTEZA DE VIDA ETERNA É RESULTADO DA PRESENÇA DE JESUS EM NOSSOS CORAÇÕES 

§ É possível conquistar a vida eterna através das nossas próprias capacidades? 
§ Você tem convicção que Jesus está presente no seu coração? 

 
III. A PRESENÇA DE JESUS PODE NOS LIBERTAR DE TODO CATIVEIRO DE PECADOS E JUGO DE 

SATANÁS 
§ Os filhos de Deus têm autoridade para resistir ao diabo e suas obras? 
§ É possível ter Jesus no coração e não amar a santidade? 
§ Quais mudanças a presença de Jesus tem gerado em sua vida? 
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UMA CERTEZA INABALÁVEL 
# 1 João 5:18-20 # 

 
“Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca; mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e 
o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho 
de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao Verdadeiro; e no que é verdadeiro estamos, isto 
é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna” 1 Jo 5:18-20 
 
INTRODUÇÃO: 

Diante de tantas incertezas, João traz para o povo de Deus uma palavra de certeza, “uma 
certeza inabalável”. 

• Quem tem Jesus, tem a vida eterna! 
• Quem tem Jesus e vive em santidade, Satanás não pode tocar! 
• No entanto, essa certeza é dada pelo Espírito Santo para os verdadeiros crentes em Jesus. 
• Por esta razão, cabe a cada um, no exercício da fé, revelar sua verdadeira identidade de 

filho de Deus. 
“Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho; quem a Deus não crê mentiroso o fez, 
porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este: que Deus nos deu a 
vida eterna; e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o Filho de Deus não 
tem a vida” 1 Jo 5:10-12 

 
I. A FÉ EM CRISTO NOS COLOCA NA FAMÍLIA DE DEUS 

“Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, e da família de Deus; 
Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina; 
no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. No qual também vós juntamente sois 
edificados para morada de Deus em Espírito” Ef 2:19-22 
 
• O verdadeiro filho de Deus se torna conhecido por três provas fundamentais: 

1. Somos conhecidos por nossa fé.  
“Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus; e todo aquele que ama ao que o gerou 
também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a 
Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus: que guardemos os seus 
mandamentos; e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o 
mundo; e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé” 1 Jo 5:1-4 
• Fé no nome de Jesus; Ele é Deus! 
• Fé no sangue de Jesus; Ele é o sacrifício! 
• Fé na ressurreição de Jesus; Ele é a garantia da vida eterna! 
• Fé na volta de Jesus; Ele é a nossa esperança! 

 
2. Somos conhecidos pelo fato de amarmos a Deus e aos irmãos.  

“Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus 
mandamentos” 1 Jo 5:2 
• Todo discípulo de Jesus precisa revelar o seu amor a Deus. 

“Um novo mandamento vos dou: Que vos ameis uns aos outros; como eu vos amei a vós, que também 
vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos 
outros” Jo 13:34-35 
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3. O	verdadeiro crente é conhecido por sua obediência a Deus e Sua Palavra. 
“Porque este é o amor de Deus: que guardemos os seus mandamentos; e os seus mandamentos não são 
pesados” 1 Jo 5:3 
 

• Quem ama obedece com alegria.  
“Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama; e aquele que me ama será 
amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas (não o Iscariotes): Senhor, de 
onde vem que te hás de manifestar a nós, e não ao mundo? Jesus respondeu, e disse-lhe: Se alguém me 
ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada”  
Jo 14:21-23 

• Quando amamos, fazemos tudo com muito prazer. 
• Quando decidimos amar a Deus, somos capacitados pelo Espírito Santo a obedecer.  

“Respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram: Julgai vós se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes 
a vós do que a Deus; Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido” At 4:19-20 
“Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos 
homens” At 5:29 

 
II. A CERTEZA DE VIDA ETERNA É RESULTADO DA PRESENÇA DE JESUS EM NOSSOS CORAÇÕES 

“Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho; quem a Deus não crê mentiroso o fez, porquanto 
não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna; e 
esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o Filho de Deus não tem a vida”  
1 Jo 5:10-12 

 
1. A vida eterna é um presente de Deus para os que creem no nome de Jesus.  

“Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu 
nome” Jo 1:12 
“E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna; e esta vida está em seu Filho” 1 Jo 5:11 
• Vida eterna não pode ser conquistada e sim recebida pela fé. 

“Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, 
para que ninguém se glorie; Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as 
quais Deus preparou para que andássemos nelas” Ef 2:8-10 
 

2. A vida eterna não pode ser recebida fora de Jesus, pois, Ele é a vida eterna. 
“E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna; e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho 
tem a vida; quem não tem o Filho de Deus não tem a vida” 1 Jo 5:11-12 
• Por esta razão se espera que a presença de Jesus produza um coração cheio de amor 

e comunhão. 
“(Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que 
estava com o Pai, e nos foi manifestada); O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também 
tenhais comunhão conosco; e a nossa comunhão é com o Pai, e com seu Filho Jesus Cristo” 1 Jo 1:2-3 

• Não é possível ter vida eterna fora de Jesus. 
“E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre 
os homens, pelo qual devamos ser salvos” At 4:12 

 
3. A vida eterna é obra do amor e graça de Jesus em nosso favor. 

“Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda 
mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo (pela graça sois salvos), e nos ressuscitou 
juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus; para mostrar nos séculos 
vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque 
pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus” Ef 2:4-8 
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III.  A PRESENÇA DE JESUS PODE NOS LIBERTAR DE TODO CATIVEIRO DE PECADOS E JUGO DE 
SATANÁS 
“Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca; mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, 
e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo está no maligno. E sabemos que já 
o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao Verdadeiro; e no que é verdadeiro 
estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna” 1 Jo 5:18-20 
 
1. A presença de Jesus nos constrange a vivermos uma nova vida. 

“Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim: que, se um morreu por todos, logo todos 
morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por 
eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e, ainda 
que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. 
Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo” 
2 Co 5:14-17 
• O homem do pecado foi crucificado com Cristo. 

“Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo 
na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim” Gl 2:20 

• Quando usufruímos da presença de Jesus, recebemos forças para resistir ao pecado. 
“Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. 
Alimpai as mãos, pecadores; e, vós de duplo ânimo, purificai os corações” Tg 4:7-8 

 
2. A presença de Jesus nos confere autoridade para resistir ao diabo e suas obras. 

“Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte; lançando sobre ele 
toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios; vigiai; porque o diabo, vosso 
adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar; ao qual resisti firmes 
na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a 
graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, ele 
mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça” 1 Pe 5:6-10 
• Satanás não pode tocar os filhos de Deus sem a sua permissão. Veja o exemplo de Jó. 

“E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a 
ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, 
e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de sebe, a ele, e a sua casa, e a 
tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas 
estende a tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse 
o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão; somente contra ele não estendas a 
tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor” Jó 1:8-12 

• Jesus capacitou os discípulos para enfrentar e destruir as obras do diabo. 
“Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano 
algum” Lc 10:19 
“Quem comete o pecado é do diabo; porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se 
manifestou: para desfazer as obras do diabo” 1 Jo 3:8 
 

3. Precisamos entender que o domínio de Satanás está no mundo e em seus prazeres. 
“Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 
Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, 
não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência; mas aquele que faz a vontade de 
Deus permanece para sempre” 1 Jo 2:15-17 
“Sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo está no maligno” 1 Jo 5:19 
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CONCLUSÃO: 
 
VOCÊ PODE TER E VIVER UMA ESPERANÇA INABALÁVEL: 

1. Pelo fato de Jesus ser Deus. Jesus é o Verdadeiro Deus! 
“E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao 
Verdadeiro; e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e 
a vida eterna” 1 Jo 5:20 

2. Pelo fato de Jesus ser a vida eterna; 
“Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna” 1 Jo 5:20b 

3. Pelo fato de conhecermos a Jesus. 
“E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem 
enviaste” Jo 17:3 

 
 

 
Pr. Sebastião Brito Netto 


