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SEJA BEM-VINDO À NOSSA CASA!

Nos alegramos com a sua decisão!

Esta foi com certeza a maior e melhor escolha da sua vida. Ao 
receber Jesus Cristo, o Filho de Deus, como seu Senhor e 
Salvador, Rei, Mestre e amigo, você se torna fi lho de Deus e 
parte da família de Deus em toda Terra, nossa família.

Tudo isso foi possível porque Jesus o ama e renunciou a Sua 
glória, entregando-se por você, pelos seus pecados, para 
que você fosse salvo. Agora você pode desfrutar da alegria 
da salvação, paz e poder conquistado por Jesus na cruz.

Nas páginas seguintes você encontrará esclarecimentos 
importantes para o sucesso da sua NOVA VIDA em Jesus.

Aqui em nossa casa AMAMOS A DEUS e AMAMOS PESSOAS.

Faça parte dessa família, somos melhores juntos!

Prs. Fred e Flavia Arrais
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1. O plano de Deus para você:
A Bíblia nos fala em Gênesis 1:26 que fomos criados à 

imagem e semelhança de DEUS, parecidos com Ele para 
vivermos em perfeita harmonia. Porém, ao conhecer o 
pecado, o homem foi separado de Sua presença, passan-
do a ter uma natureza pecaminosa, tonando-se distante de 
Deus e de seus propósitos.

Como está escrito em Isaías 59:2: “Pois são os pecados 
de vocês que os separam do seu Deus”. O pecado é tudo 
aquilo que nos afasta de Deus e nos tira de seus caminhos, 
sendo um empecilho para o nosso relacionamento. 

Isso mesmo! Deus quer ter um relacionamento com 
cada uma de nós, ele nos chama para um arrependimento 
verdadeiro, para que voltemos a andar com Ele. Por isso, 
decidiu enviar seu único fi lho, Jesus Cristo, para morrer por nós 
e alcançarmos a salvação. Esse é plano de Deus para nós!

Em João 14:6 Jesus nos diz: “Eu sou o caminho, a verdade 
e a vida; ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim”. 
Isso nos leva a entender que não há salvação sem Jesus, Ele 
é o único caminho que pode nos levar a Deus. 

Por Sua infi nita graça e por nos amar de maneira in-
explicável, Deus tem um plano para cada um de nós. Ele 
escolheu você e o chamou para viver um tempo novo!
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2. Entendendo quem eu era antes de Jesus:

A Bíblia afi rma que sem Jesus nós éramos:

• Pecadores: “Todos pecaram e estão afastados da 
presença gloriosa de Deus.” (Romanos 3:23).

• Espiritualmente mortos: “O salário do pecado é a 
morte.” (Romanos 6:23)

• Condenados: “Aquele que crê no Filho não é julgado; 
mas quem não crê já está julgado porque não crê no Filho 
único de Deus.” (João 3:18).

• Separados de Deus: “Pois são os pecados de vocês 
que os separam do seu Deus” (Isaias 59:2).

• Sem saída: “A salvação só pode ser conseguida por 
meio dele. Pois não há no mundo inteiro nenhum outro que 
Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual 
possamos ser salvos.” (Atos 4:12).
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3. Quem eu sou em Jesus?
Quando reconhecemos que somos pecadores e precis-

amos de Deus, aceitando e confessando Jesus como Senhor 
de nossas vidas publicamente e nos arrependendo verdadei-
ramente, mudamos a direção, pois agora caminhamos com 
Cristo, ele é O caminho e também Aquele que nos liberta 
do pecado, Ele é “o cordeiro de Deus, que tira o pecado do 
mundo”. (João 1:29).

Agora passamos a vivenciar as promessas de Deus e 
experimentar uma mudança de vida, pois conhecemos a 
verdade que está em Jesus. A bíblia nos mostra tudo o que 
recebemos ao entregarmos nossa vida a Jesus e decidirmos 
andar com Ele. Essa é a experiência do novo nascimento, 
onde morremos para o mundo e renascemos para Deus.

•  Você se tornou fi lho de Deus
“Porém alguns creram nele e o receberam, e a estes ele 

deu o direito de se tornarem fi lhos de Deus.” (João 1:12).
“O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para 

afi rmar que somos fi lhos de Deus.” (Romanos 8:16).

•  Como fi lhos nos tornamos herdeiros de Deus
“Nós somos seus fi lhos, e por isso receberemos as bênçãos 

que ele guarda para o seu povo, e também receberemos com 
Cristo aquilo que Deus tem guardado para ele”. (Romanos 8:17).
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•  Você se torna parte do povo de Deus
“Pois, se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o 

merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas, 
se vocês sofrem por terem feito o bem e suportam esse 
sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa 
disso,”. (1 Pedro 2:20).

•  Seus pecados foram perdoados
“Tendo cancelado o escrito da dívida, que era contra 

nós, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, 
encravando-o na cruz”. (Colossenses 2:14).

“Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, ele 
cumprirá a sua promessa e fará o que é correto: ele per-
doará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade.” 
(1a João 1:9)

•  Você é uma nova criatura
“Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa; acabou-se 

o que era velho, e já chegou o que é novo” (2 Coríntios 5:17).

• Você foi salvo
“Se você disser com a sua boca: “Jesus é Senhor” e no 

seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. 
Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus; 
falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escritu-
ras Sagradas dizem: “Quem crer nele não ficará desiludido.” 
(Romanos 10: 9,10,11).
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•  Pela Salvação alcançamos vida eterna
“E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, 

e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Quem tem o 
Filho tem a vida; quem não tem o Filho de Deus não tem a 
vida. Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho 
de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna.” 
(1João 5:11-13)

•  Recebemos um presente: O Espírito Santo!
O Espírito Santo é o nosso melhor amigo na caminhada 

com Deus, Ele habita em cada um de nós!

 “Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e 
que o Espírito de Deus vive em vocês.” (1a Coríntios 3:16).

“Mas aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai 
enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, 
e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito” (João 4:26)
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4. Sua transf� mação

A experiência do novo nascimento mostra quanta coisa 
muda em nós. Entenda, você nasceu de novo, não da carne 
e do sangue, mas você nasceu espiritualmente. Você passa 
a perceber o quanto estava distante de Deus e como os seus 
pecados o desagradavam. 

Sabemos que a natureza humana é pecaminosa, somos 
tendenciosos ao pecado, pois ao nascermos, trazemos em 
nós essa semente, mas através de Jesus recebemos uma 
nova natureza, a espiritual, que tem sede de Deus, e fome 
de conhecê-lo cada dia mais, através de um relacionamento 
verdadeiro.

 Nessa nova vida Deus não nos chama para caminhar 
sozinhos, passamos agora a fazer parte de uma grande 
família: A família de DEUS! A igreja formada por todos 
aqueles que receberam a Jesus Cristo como Senhor.

“Portanto, vocês, os não judeus, não são mais estrangeiros 
nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao 
povo de Deus e são membros da família dele.” (Efésios 2:19)

A família de Deus é a Igreja de Jesus Cristo, instituição 
do reino de Deus na Terra. Dirigida por nossos pastores e 
líderes, escolhidos por Deus para cuidarem de suas ovelhas. 
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Neste lugar amamos cuidar e servir pessoas, as conduzindo 
em sabedoria e amor, acolhendo e recebendo como família.

• Nesta família, podemos conhecer e experimentar o 
amor e o cuidado de Deus.

• Nesta família, encontraremos novos amigos que nos 
ajudarão na nova caminhada, nos apoiando em todos os 
momentos. Você não está sozinho!

• Nesta família, receberemos o ensino bíblico, passare-
mos a conhecer mais a palavra do Senhor. Recebemos o 
aconselhamento para crescermos no conhecimento de Deus 
e na comunhão com Jesus.

• Nesta família, recebemos cobertura espiritual de nossos 
pastores e líderes, pessoas que oram por você e o ajudam 
na sua caminhada.

• Nesta família, você descobrirá os dons que Deus te 
deu e o chamado Dele em sua vida, de forma que poderá 
dar frutos, sendo uma benção para a família de Cristo e 
para aqueles que ainda não conheceram a Jesus.
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5. Nossa Igreja

Como igreja temos a missão de levar a palavra de 
Deus, apresentando Jesus a todos aqueles que ainda não 
o conhecem. Somos a luz do mundo!  Vivemos para con-
hecer a Deus, de maneira que a nossa vida seja cada dia 
mais parecida com Jesus. 

É importante assumir o compromisso com sua igreja, pois 
é onde caminhamos juntos como corpo de Cristo. Andamos 
juntos fortalecendo a nossa fé! Em Hebreus 10:25 a bíblia 
nos dá a orientação “Não deixemos de congregar-nos como 
é costume de alguns”. Estejamos alegres em estar na casa 
de Deus “alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do 
SENHOR” (Salmos 122:1).

Estamos sempre reunidos como igreja:

NO TEMPLO: Local para grande celebração. Lugar onde 
nos reunimos para cultuarmos ao nosso Deus, com todos os 
nossos irmãos da igreja. Onde experimentamos o momento de 
louvor, adoração e compartilhamos a palavra. Vivenciamos ali 
da manifestação do poder de Deus.

NAS CASAS nos reunimos em grupos chamados de 
GC (Grupo de Crescimento), ali temos a oportunidade de 
compartilhar a palavra, testemunhar o que Deus tem feito. 
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No GC procuramos fortalecer vínculos de comunhão com 
os nossos irmãos e somos edificados na palavra de Deus. 
Cooperando para o fortalecimento do corpo de Cristo, a Igreja. 
Não fique de fora, busque um GC e seja abençoado!

Nosso lema é: “AMAMOS A DEUS, AMAMOS PESSOAS.”

Envolva-se! Todos nós temos um chamado em Deus, 
portanto FAÇA PARTE! É importante se envolver, procurar 
um departamento. Você foi chamado para dar frutos, e a 
vida cristã só terá sentido se você cumprir este propósito 
“dar muitos frutos”. Temos esse desejo de compartilhar o 
que temos vivido em Jesus e levar Sua mensagem para 
outras pessoas.

Procure engajar-se com a Igreja, com um GC, com um 
departamento e participe de nossos cultos.
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6. Seu novo alimento 

Você acabou de nascer no Reino de Deus, você precisa de 
alimento para crescer. O apóstolo Pedro aconselha: “Sejam 
como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro 
leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer 
e ser salvos. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas: “Vocês 
já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom.” (1a 
Pedro 2:2-3).

A palavra de Deus e a oração são os alimentos diários que 
o tornarão forte e o farão crescer espiritualmente. Estabeleça 
um momento de devocional diário, seja ali edifi cado no seu 
lugar secreto! Lembre-se: o Espírito Santo dará o entendimen-
to da palavra e o guiará em suas orações, ajudando você em 
tudo o que precisar. Seja constante na sua intimidade com 
Deus. “A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é 
luz que ilumina o meu caminho.”  (Salmos119;105).

Preparamos para você na última parte desse livreto a 
1ª epístola do apóstolo João, para que você comece a 
leitura da bíblia, aprendendo sobre os princípios da nova 
vida em Jesus.

Caso sinta alguma dificuldade, procure seu líder de GC 
ou um de seus pastores para ajudarem você.
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7. Tenho dúvidas e ag� a? Entregue-se a 
Jesus Cristo!

Muitas vezes somos invadidos por um sentimento de dúvi-
da e não nos sentimos certos em nossa escolha, fi que tran-
quilo, se você não está muito seguro de sua decisão e deseja 
estar, refl ita em tudo o que você leu neste livreto. E decida-se 
novamente. Deus não desistiu de você! Ele estará com você a 
cada novo desafi o.

• Confesse todos os seus pecados.
Reconheça os seus pecados diante de Deus, se possível 

mencione-os pelo nome: mentira, orgulho, desonestidade, 
roubo, adultério, rancor, ira, ganância, egoísmo, impureza, 
idolatria e tudo que tem se colocado entre você e Deus. Não 
tenha medo, tudo que Deus quer é ajudar você. 

• Diga a Deus que está arrependido
Diga: “Senhor eu me arrependo de todos os meus pecados, 

te peço perdão e que tu me ajudes a abandonar todos eles e a 
viver para ti.” Peça que o Senhor venha dirigir a sua vida. Ele 
quer o melhor para você. 

• Renuncie toda consagração anterior
Consagração ou pactos com “santos” ou guias espirituais 

precisam ser renunciados, pois desagradam a Deus e dão 
ao diabo poder sobre a sua vida. Diga: “Em nome de Jesus 
Cristo eu renuncio Satanás, todos os espíritos malignos, 
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toda consagração a guias espirituais, a “santos” e a outras 
religiões. Desfaço toda consagração, feita por mim ou outros 
em meu lugar, contrária a palavra de Deus, e me consagro 
totalmente ao Senhor Jesus Cristo”.

• Confesse a Jesus como Senhor 
Diga: “Jesus eu te confesso como meu Senhor e Salvador. 

E consagro a minha vida, corpo, alma e espírito somente a 
Ti”. Amém!
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8. Como ser um cristão feliz?

• Lendo a Bíblia: Que é a palavra de Deus e nosso alimento 
espiritual. “Achando as tuas palavras, logo as comi e as tuas 
palavras foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu 
nome sou chamado. O Senhor, Deus dos Exércitos. (Jr. 12:16)

• Orando e adorando: Permitindo que o Espírito Santo 
encha o seu coração de gozo e alegria. “Não se embriaguem, 
pois a bebida levará vocês à desgraça; mas encham-se do 
Espírito de Deus” (Efésios 5:18).

• Sirva: Seja produtivo, frutifi que como um verdadeiro 
cristão e o Senhor cuidará de ti. Entenda para o que o 
Senhor tem te chamado, explore seus dons.

• Congregando: Não falte aos cultos, as reuniões, envol-
va-se com a atmosfera espiritual de sua igreja.

• Participe de um GC:  Envolva-se, tenha momentos 
de comunhão com Deus em unidade com os seus irmãos 
também nos lares.

• Peça a Deus sabedoria: “...da riqueza da sua glória, 
ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que 
sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da 
fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês 
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tenham raízes e alicerces no amor.” (Efésios 3:16-17).

Acredite esta foi a melhor decisão que já tomou em sua 
vida, Deus te escolheu para este novo tempo, desfrute agora 
de tudo que Ele tem preparado para você. Permaneça firme 
em meio as lutas, Deus fez de nós mais que vencedores em 
Cristo Jesus! 

Sinta-se amado e seja bem vindo a sua nova família, nós 
amamos ter você conosco!
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PRIMEIRA EPÍSTOLA DE JOÃO

CAPITULO 1
A Palavra da Vida

1. Estamos escrevendo a vocês a respeito da Palavra 
da vida, que existiu desde a criação do mundo. Nós a 
ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De 
fato, nós a vimos, e as nossas mãos tocaram nela.
2. Quando essa vida apareceu, nós a vimos. É por isso que 
agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que 
estava com o Pai e que nos foi revelada.
3. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos para que 
vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos 
unidos com o Pai e com Jesus Cristo, o seu Filho.
4. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. 

Deus é luz
5. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a 
vocês é esta: Deus é luz, e não há nele nenhuma escuridão. 
6. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e 
ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos 
mentindo com palavras e ações. 
7. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, 
então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de 
Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado.
8. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos 
enganando, e não há verdade em nós.
9. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, ele 
cumprirá a sua promessa e fará o que é correto: ele per-
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doará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. 
10.Se dizemos que não temos cometido pecados, 
fazemos de Deus um mentiroso, e a sua mensagem não 
está em nós.

CAPÍTULO 2
Cristo nos ajuda

1. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não 
pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, 
que faz o que é correto; ele nos defende diante do Pai. 
2. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos 
pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas 
também os pecados do mundo inteiro.
3. Se obedecemos aos mandamentos de Deus, então 
temos certeza de que o conhecemos. 
4. Se alguém diz: “Eu o conheço”, mas não obedece aos 
seus mandamentos, é mentiroso, e não há verdade nele. 
5. Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, 
sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É 
assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo 
unidos com Deus: 
6. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como 
Jesus Cristo viveu.

O novo mandamento
7. Meus queridos amigos, este mandamento que estou 
dando a vocês não é novo. É o mandamento antigo, 
aquele que vocês receberam lá no começo. O manda-
mento antigo é a mensagem que vocês já ouviram. 
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8. Porém o mandamento que eu estou dando a vocês é 
novo porque a sua verdade é vista em Cristo e também em 
vocês. Pois a escuridão está passando, e já está brilhando 
a verdadeira luz.
9. Quem diz que vive na luz e odeia o seu irmão está na 
escuridão até agora. 
10. Quem ama o seu irmão vive na luz, e não há nessa 
pessoa nada que leve alguém a pecar. 
11. Mas quem odeia o seu irmão está na escuridão, anda 
nela e não sabe para onde está indo, porque a escuridão 
não deixa que essa pessoa enxergue.
12. Filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados 
são perdoados por causa de Cristo.
13. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que 
existiu desde a criação do mundo. Jovens, escrevo a 
vocês porque vocês têm vencido o Maligno .
14. Escrevo a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. 
Escrevo a vocês, pais, porque conhecem aquele que 
existiu desde a criação do mundo. Escrevo a vocês, 
jovens, porque são fortes. A mensagem de Deus vive 
em vocês, e vocês já venceram o Maligno.
15. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se 
vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. 
16. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus 
desejos da natureza humana, a vontade de ter o que 
agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo 
isso não vem do Pai, mas do mundo. 
17. E o mundo passa, com tudo aquilo que as pessoas 
cobiçam; porém aquele que faz a vontade de Deus 
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vive para sempre.

O Inimigo de Cristo
18. Meus filhinhos , o fim está perto. Vocês ouviram 
dizer que o Inimigo de Cristo vem. Pois agora muitos 
inimigos de Cristo já têm aparecido, e por isso sabemos 
que o fim está chegando. 
19. De fato, essas pessoas nos deixaram porque não eram 
do nosso grupo. Se fossem do nosso grupo, teriam ficado 
conosco. Mas elas nos deixaram para que ficasse bem cla-
ro que nenhuma delas pertencia mesmo ao nosso grupo.
20. Porém sobre vocês Cristo tem derramado o Espírito 
Santo, e por isso todos vocês conhecem a verdade. 
21. Portanto, eu escrevo a vocês, mas não é porque não 
conhecem a verdade. Pelo contrário, é porque a conhecem 
e sabem que nunca nenhuma mentira vem da verdade.
22. Então quem é mentiroso? É aquele que diz que Jesus 
não é o Messias. Quem diz isso é o Inimigo de Cristo; ele 
rejeita tanto o Pai como o Filho. 
23. Pois quem rejeita o Filho rejeita também o Pai; e 
quem aceita o Filho tem também o Pai.
24. Por isso guardem no coração a mensagem que ou-
viram desde o começo. Se aquilo que ouviram desde o 
começo ficar no coração de vocês, então viverão sempre 
unidos com o Filho e com o Pai. 
25. E o que o próprio Cristo prometeu dar a todos nós 
foi isto: a vida eterna.
26. Eu estou escrevendo isso a vocês a respeito dos que 
estão tentando enganá-los. 
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27. Mas sobre vocês Cristo tem derramado o seu Espírito. 
Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso 
que ninguém os ensine. Pois o Espírito ensina a respeito 
de tudo, e os seus ensinamentos não são falsos, mas 
verdadeiros. Portanto, obedeçam aos ensinamentos do 
Espírito e continuem unidos com Cristo.

Filhos de Deus
28. Sim, meus filhinhos, continuem unidos com Cristo, 
para que possamos estar cheios de coragem no dia em 
que ele vier. Assim não precisaremos ficar com vergonha 
e nos esconder dele naquele dia. 
29. Já que vocês sabem que Cristo sempre fez o que 
é correto, devem saber também que quem faz o que é 
correto é filho de Deus.

CAPÍTULO 3
Filhos de Deus

1. Vejam como é grande o amor do Pai por nós! O seu 
amor é tão grande, que somos chamados de filhos de 
Deus e somos, de fato, seus filhos. É por isso que o 
mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. 
2. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas 
ainda não sabemos o que vamos ser. Porém sabemos 
isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com 
ele, pois o veremos como ele realmente é. 
3. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo 
purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro.
4. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, 
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porque o pecado é a quebra da lei. 
5. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados 
e que ele não tem nenhum pecado. 
6. Assim, quem vive unido com Cristo não continua 
pecando. Porém quem continua pecando nunca o viu e 
nunca o conheceu.
7. Meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. 
Aquele que faz o que é correto é correto, assim como 
Cristo é correto. 
8. Quem continua pecando pertence ao Diabo porque 
o Diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de 
Deus veio para isto: para destruir o que o Diabo tem 
feito.
9. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque 
a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. E ela não 
pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. 
10. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus 
e os filhos do Diabo é esta: quem não faz o que é correto 
ou não ama o seu irmão não é filho de Deus.

Amem uns aos outros
11. A mensagem que vocês ouviram desde o princípio é 
esta: que nos amemos uns aos outros. 
12. Não sejamos como Caim, que pertencia ao Maligno e 
matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque o que 
Caim fazia era mau, e o que o seu irmão fazia era bom.
13. Meus irmãos, não estranhem se as pessoas do mundo 
os odeiam. 
14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida 
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e sabemos isso porque amamos os nossos irmãos. Quem 
não ama está ainda morto. 
15. Quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem 
que nenhum assassino tem em si a vida eterna. 
16. Sabemos o que é o amor por causa disto: Cristo deu 
a sua vida por nós. Por isso nós também devemos dar a 
nossa vida pelos nossos irmãos. 
17. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando neces-
sidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como 
pode afirmar que, de fato, ama a Deus? 
18. Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente 
de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro, 
que se mostra por meio de ações.

Coragem diante de Deus
19. É assim, então, que saberemos que pertencemos à 
verdade de Deus e que o nosso coração se sente seguro 
na presença dele.
20. Pois, se o nosso coração nos condena, sabemos que 
Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. 
21. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração 
não nos condena, temos coragem na presença de Deus. 
22. Recebemos dele tudo o que pedimos porque obedece-
mos aos seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. 
23. E o que ele manda é isto: que creiamos no seu Filho, 
Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como 
Cristo nos mandou fazer. 
24. Quem obedece aos mandamentos de Deus vive 
unido com Deus, e Deus vive unido com ele. E, por 
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causa do Espírito que ele nos deu, sabemos que Deus 
vive unido conosco.

CAPÍTULO 4
O Espírito de Deus e o espírito do Inimigo de Cristo

1. Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que 
dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pes-
soas para saber se o espírito que elas têm vem mesmo de Deus; 
pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. 
2. É assim que vocês poderão saber se, de fato, o espírito 
é de Deus: quem afirma que Jesus Cristo veio como um 
ser humano tem o Espírito que vem de Deus. 
3. Mas quem nega isso a respeito de Jesus não tem o 
Espírito de Deus; o que ele tem é o espírito do Inimigo 
de Cristo. Vocês ouviram dizer que esse espírito viria, e 
agora ele já está no mundo.
4. Meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado 
os falsos profetas. Porque o Espírito que está em vocês 
é mais forte do que o espírito que está naqueles que 
pertencem ao mundo. 
5. Eles falam das coisas do mundo, e o mundo os ouve 
porque eles pertencem ao mundo. 
6. Mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos 
ouve, mas quem não pertence a Deus não nos ouve. É 
desse modo, então, que podemos saber a diferença que 
existe entre o Espírito da verdade e o espírito do erro.

Deus é amor
7. Queridos amigos, amemos uns aos outros porque 
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o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e 
conhece a Deus. 
8. Quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. 
9. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós: ele 
mandou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos 
ter vida por meio dele. 
10. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, 
mas foi ele que nos amou e mandou o seu Filho para que, 
por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados.
11. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós 
devemos nos amar uns aos outros. 
12.Nunca ninguém viu Deus. Se nos amamos uns aos 
outros, Deus vive unido conosco, e o seu amor enche 
completamente o nosso coração. 
13. A razão por que podemos ter a certeza de que vivemos 
unidos com Deus e de que ele vive unido conosco é esta: 
ele nos deu o seu Espírito. 
14. E nós vimos e anunciamos aos outros que o Pai 
enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. 
15. Todo aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus, 
Deus vive unido com ele, e ele vive unido com Deus. 
16. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem 
por nós e cremos nesse amor.
De.us é amor. Aquele que vive no amor vive unido com 
Deus, e Deus vive unido com ele. 
17. Assim o amor em nós é totalmente verdadeiro para 
que tenhamos coragem no Dia do Juízo, porque a nossa 
vida neste mundo é como a vida de Cristo. 
18. No amor não há medo; o amor que é totalmente 
verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente 
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medo não tem no seu coração o amor totalmente ver-
dadeiro, porque o medo mostra que existe castigo.
19. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. 
20. Se alguém diz: “Eu amo a Deus”, mas odeia o seu 
irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus, a 
quem não vê, se não amar o seu irmão, a quem vê. 
21. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem 
ama a Deus, que ame também o seu irmão.

CAPÍTULO 5
Vitória sobre o mundo

1. Todos aqueles que creem que Jesus é o Messias são 
filhos de Deus. E quem ama um pai ama também os 
filhos desse pai. 
2. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando 
amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. 
3. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. 
E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer 
4. porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, 
com a nossa fé conseguimos a vitória sobre o mundo. 
5. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que 
crê que Jesus é o Filho de Deus.

O testemunho sobre Jesus Cristo
6. Jesus Cristo é aquele que veio com a água do seu 
batismo e com o sangue da sua morte. Ele veio com a 
água e com o sangue e não somente com a água. E o 
próprio Espírito Santo é testemunha de que isso é ver-
dade porque o Espírito é a verdade. 
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7.Há três testemunhas: 
8.o Espírito, a água e o sangue; e esses três estão de 
pleno acordo. 
9.Nós aceitamos o testemunho dos seres humanos, 
mas o testemunho de Deus tem mais valor. E esse é 
o testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. 
10.Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho 
no seu próprio coração. Mas quem não crê em Deus faz 
de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho 
que Deus deu a respeito do seu Filho. 
11.E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e 
essa vida é nossa por meio do seu Filho. 12.Quem tem 
o Filho tem a vida; quem não tem o Filho de Deus não 
tem a vida.

A certeza da vida eterna
13.Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho 
de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. 
14.Quando estamos na presença de Deus, temos coragem 
por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo 
com a sua vontade, temos a certeza de que ele nos ouve. 
15.Assim sabemos que ele nos ouve quando lhe pedi-
mos alguma coisa. E, como sabemos que isso é verdade, 
sabemos também que ele nos dá o que lhe pedimos.
16.Se alguém vê o seu irmão cometer algum pecado 
que não traz a morte, deve orar a Deus, e ele dará a vida 
a essa pessoa. Isso, no caso de pecados que não trazem 
a morte. Mas há pecado que traz a morte, e eu não digo 
que vocês orem a respeito desse pecado. 
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17. Toda maldade é pecado; porém há pecados que não 
trazem a morte.
18. Sabemos que os filhos de Deus não continuam 
pecando, porque o Filho de Deus os guarda, e o Maligno 
não pode tocar neles.
19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo 
está debaixo do poder do Maligno.
20. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e 
nos deu entendimento para conhecermos o Deus verda-
deiro. A nossa vida está unida com o Deus verdadeiro, 
unida com o seu Filho, Jesus Cristo. Este é o Deus ver-
dadeiro, e esta é a vida eterna.
21. Meus filhinhos, cuidado com os falsos deuses!

Trecho da Biblia Sagrada - Nova Tradução na Linguagem de Hoje 
(NTLH), da Sociedade Bíblica do Brasil.
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