Certeza

Procure evidências de que Jesus é o Filho de Deus.
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Marque as explicações sobre como devemos responder a Ele.
Para aqueles que acreditavam em Jesus mas estavam incertos
sobre a vida eterna, foi escrita a carta conhecida como 1 João (veja
1 João 5:13).
Leia 1 João.
Marque as frases com a palavra saber.

Comparando Nossas Histórias
Todo mundo experimenta inseguranças em seu
relacionamento com Deus em um determinado
momento.

Procure o que essas frases nos falam sobre:

Minha experiência…

No que devemos acreditar.
O que devemos fazer.
Como devemos amar.

Sua experiência…
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Considerando Nossos Conflitos
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Que perguntas ou inseguranças você tem em
relação a Jesus Cristo e seu relacionamento
com Ele?
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Próximo Princípio
GANHANDO A CERTEZA
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Considere o impacto que dúvidas e inseguranças
podem ter nos relacionamentos. Imagine o
relacionamento de um casal recém-casado cheio de
dúvidas...

EXPERIMENTANDO O PERDÃO
RECEBENDO O PODER

Dúvidas sobre o relacionamento:
Será que realmente vai durar?

ANDANDO EM VITÓRIA
CRESCENDO ESPIRITUALMENTE

Dúvidas sobre o parceiro(a):
Esta é a pessoa certa?
Dúvidas sobre eles mesmos:
Estou realmente comprometido?
Que impacto dúvidas como essas pode ter num casamento? Por quê?

Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo
Todos os direitos reservados.
Referências das Escrituras tiradas da Bíblia Sagrada,
Nova Versão Internacional.

EAIS

a

A

S

Leia o Evangelho de João.

Ganhando

R

Para as pessoas incertas sobre crer ou não em Jesus, foi escrito o
Evangelho de João (veja João 20:30-31)
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João escreveu muitas outras coisas para ajudar a nos dar confiança:
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Dando Passos

De que forma dúvidas semelhantes podem impactar nosso relacionamento com
Jesus? Por quê?
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Explorando a Solução
João escreveu uma carta para ajudar a dar confiança aos cristãos que estavam sendo
perturbados por falsos mestres (1 João). Leia o trecho a seguir das Escrituras e use as
perguntas para ajudá-lo a descobrir como João lidou com o problema da insegurança.

1 João 5:9-13
Nós aceitamos o testemunho dos
homens, mas o testemunho de Deus tem
maior valor, pois é o testemunho de Deus
que ele dá a cerca de seu Filho. 10 Quem crê
no Filho de Deus tem em si mesmo esse
testemunho. Quem não crê em Deus o faz
mentiroso, porque não crê no testemunho
que Deus dá acerca de seu Filho. 11 E este é
o testemunho: Deus nos deu a vida eterna e
essa vida está em seu Filho. 12 Quem tem o
Filho tem a vida; quem não tem o Filho de
Deus, não tem a vida. 13 Escrevi-lhes estas
coisas, a vocês que crêem no nome do
Filho de Deus, para que vocês saibam que
têm a vida eterna.
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(5: 9)
O que é testemunho?
O que torna um testemunho
confiável?
Sobre o que Deus testemunhou?
(5: 10)
Uma vez que Deus nos deu seu
testemunho, quais são as duas
opções existentes?
O que é verdade se acreditamos em
Deus?
O que é verdade se não acreditamos
em Deus?
(5: 11)
O testemunho que Deus dá diz que
duas coisas são verdadeiras. Quais
são elas?

A. Leia João 3:16.
Que dois destinos possíveis estão descritos neste versículo?
Que destino Deus deseja para nós? Por quê?
B. Leia Romanos 6:23.
Qual é o nosso salário? Por quê?
O que Deus deseja nos dar? De que forma Ele quer nos dar?

(5: 12)
Quais são os dois tipos de pessoas
que existem?

C. Leia Romanos 5:8.
O que levou Deus a dar Seu Filho para morrer por nós?
Por que Jesus teve de morrer?

É possível ter o Filho e não ter a
vida?

D. Leia João 5:24.
De acordo com esse versículo, qual é a minha parte na salvação?

É possível não ter o Filho e ter a
vida?
É possível achar que se tem a vida
sem ter?
É possível ter a vida e não ter
certeza?
(5: 13)
A quem João escreveu essas coisas?
Por que ele escreve isto? João
acredita que podemos saber que
temos a vida eterna?

Cristo morreu na cruz para pagar a penalidade de nossos pecados. Ele ressuscitou
dos mortos e agora está vivo como o Senhor da vida. Cada pessoa que ouve a
mensagem, pára de seguir seu próprio caminho independentemente e confia em
Jesus Cristo para ser seu Salvador. Passando, assim, da “morte” para “vida.”
Olhe novamente 1 João 5:11-13.
De acordo com esse diagrama, em que linha está a pessoa que tem Cristo?
Onde está a pessoa que não tem Cristo?
Onde você se colocaria no diagrama e por quê?
Numa escala de 0-100%, quanta certeza você tem de que tem a vida eterna agora?
Resumo: Baseado nas promessas dadas por Deus, todo aquele que tem o Filho
pode ter certeza de que tem a vida eterna com Deus.

