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DIZER, CONHECER,
OBEDECER E ANDAR

Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus
mandamentos. Aquele que diz: “Eu o conheço”, mas não
obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade
não está nele. Mas, se alguém obedece à sua palavra,
nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado.
Desta forma sabemos que estamos nele: aquele que
afirma que permanece nele, deve andar como ele andou.
1 João 2,3-6
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CONHECIMENTO DE DEUS E OBEDIÊNCIA

Sabemos que o conhecemos, se
obedecemos aos seus mandamentos.
Aquele que diz: “Eu o conheço”, mas não
obedece aos seus mandamentos, é
mentiroso, e a verdade não está nele.
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1João 2,3-4
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• A linha tênue entre
obediência e legalismo
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Hipócritas! Bem profetizou Isaías acerca de
vocês, dizendo: Este povo me honra com os
lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Em vão me adoram; seus ensinamentos não
passam de regras ensinadas por homens

Mateus 15,7-9
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• A perfeição entre
obediência e abundância
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Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam
como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente
que nenhum escravo é maior do que o seu
senhor, como também nenhum mensageiro é
maior do que aquele que o enviou. Agora
que vocês sabem estas coisas, felizes serão
se as praticarem.

João 13,15-16
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• A obediência a Jesus é a expressão
do amor de Deus em nós
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Mas, se alguém obedece à sua palavra,
nele verdadeiramente o amor de Deus
está aperfeiçoado. Desta forma
sabemos que estamos nele: aquele
que afirma que permanece nele, deve
andar como ele andou.

1 João 2,5-7

… E foi obediente até a morte,
e morte de cruz!
Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe
deu o nome que está acima de todo nome…
Filipenses 2,8b-9

Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um
mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio: a
mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um
mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as
trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem
afirma estar na luz mas odeia seu irmão, continua nas trevas.
Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de
tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas
trevas; não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram.

1 João 2,7-11
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• A “novidade” do mandamento
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Amados, não lhes escrevo um mandamento
novo, mas um mandamento antigo, que
vocês têm desde o princípio: a mensagem
que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo
é um mandamento novo, o qual é verdadeiro
nele e em vocês, pois as trevas estão se
dissipando e já brilha a verdadeira luz.

1 João 2,5-7

EM BUSCA DO PERFEITO AMOR
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• O mandamento que era para
produzir a vida, produziu morte…
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Descobri que o próprio mandamento,
destinado a produzir vida, na verdade
produziu morte. Pois o pecado,
aproveitando a oportunidade dada pelo
mandamento, enganou-me e por meio
do mandamento me matou.
Romanos 7,10-11
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• Onde o mandamento nos matou,
Deus produziu a vida
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Pois, se tivesse sido dada uma lei que
pudesse conceder vida, certamente a
justiça viria da lei. Mas a Escritura
encerrou tudo debaixo do pecado, a fim
de que a promessa, que é pela fé em
Jesus Cristo, fosse dada aos que crêem.
Gálatas 3,21b-22
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• O “novo” mandamento
que gera vida
… Eu vim para que tenham vida, e a
tenham plenamente.
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Sei que o seu mandamento é a vida
eterna. Portanto, o que eu digo é
exatamente o que o Pai me mandou dizer.
João 10,10; 12,50
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• “Amor” é só prática?
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Quem afirma estar na luz mas odeia
seu irmão, continua nas trevas. Quem
ama seu irmão permanece na luz, e
nele não há causa de tropeço. Mas
quem odeia seu irmão está nas trevas
e anda nas trevas; não sabe para onde
vai, porque as trevas o cegaram.

1 João 2,9-11

Sabemos que permanecemos nele, e ele em nós,
porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e
testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para
ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa
publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus
permanece nele, e ele em Deus.
João 4,13-15

Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos
nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no
amor permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma o amor
está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo
tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele.
No amor não há medo; ao contrário o perfeito amor expulsa
o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem
medo não está aperfeiçoado no amor.
João 4,16-18
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• A abertura do caminho
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E vimos e testemunhamos que o Pai
enviou seu Filho para ser o Salvador do
mundo. Se alguém confessa publicamente
que Jesus é o Filho de Deus, Deus
permanece nele, e ele em Deus.
1 João 4,14-15
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• Confiança e permanência
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Assim conhecemos o amor que
Deus tem por nós e confiamos
nesse amor. Deus é amor. Todo
aquele que permanece no amor
permanece em Deus, e Deus nele.
1 João 4,16
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• Do medo para o amor
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No amor não há medo; ao
contrário o perfeito amor expulsa
o medo, porque o medo supõe
castigo. Aquele que tem medo
não está aperfeiçoado no amor.
1 João 4,18

Mas o Senhor Deus chamou o homem,
perguntando: “Onde está você?” E ele
respondeu: “Ouvi teus passos no jardim e
fiquei com medo, porque estava nu; por
isso me escondi”.
Gênesis 3,9-10

Henri Nouwen
A volta do filho pródigo

… O amor de Deus por mim era limitado
pelo meu medo de seu poder que me
parecia prudente manter uma distância
razoável mesmo que o desejo por
proximidade fosse imenso. […] O estágio
final da vida espiritual põe de lado todo o
medo do Pai a ponto de ser possível tornarse como ele [no amor incondicional].
Enquanto o Pai suscitar medo, continua
como estranho e não pode habitar em mim.

Deixo-lhes a paz; a minha paz lhes dou. Não
a dou como o mundo a dá. Não se perturbe
o seu coração, nem tenham medo.

João 14,27

