
	

 
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 11/10/2020 
	

VENCENDO AS OBRAS DAS TREVAS 
# 1 João 3:8 # 

 
“Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus 
se manifestou: para destruir as obras do diabo.” 1 Jo 3:8 
 
INTRODUÇÃO: 

Após grande crescimento da igreja até a execução dos apóstolos Paulo e Pedro durante o 
reinado de Nero em 64 e 66 d.C., uma grande perseguição tomou conta da caminhada da igreja. 

 
• As forças das trevas agiam de fora para dentro, com o propósito de intimidar e deter o 

avanço da igreja. (1Pe 5:6-10) 
• Durante muitos anos, a igreja enfrentou uma guerra com os poderes das trevas através das 

forças do império Romano. Mas agora a igreja é atacada por dentro através dos falsos 
mestres, que visam enfraquecer a fé da igreja. 

• Podemos entender que, toda perseguição e derramamento de sangue de mais de 60 anos 
de oposição, não enfraqueceu a igreja. À esta altura, todos os apóstolos tinham sido 
mortos, restando somente João. 

• O apóstolo João, então, escreve essas cartas para confrontar esses poderes, e trazer a fé e 
a esperança de volta para a igreja. 

§ Hoje em dia a igreja sofre perseguição como naquela época? 
§ Você acredita que Satanás utiliza armas externas e internas para tentar 

prejudicar a igreja? 
 
I. A BATALHA CONTRA O PECADO E AS TREVAS EXIGE VIDA CRISTÃ SANTIFICADA 

§ Como as lutas do cotidiano podem me impedir de fazer a vontade de Deus? 
§ O que você entende por “o amor de Deus nos constrange”?  
§ Como o amor de Deus nos constrange a mudar? Comente. 

 
II. O PODER E A EXTENSÃO DA OBRA DE JESUS NA SUA MORTE E RESSURREIÇÃO 

§ De que forma conseguimos vencer o pecado e as artimanhas do inimigo? 
§ Você entende o quanto custou para Deus dar a vida de Jesus para te salvar? 

Comente! 
 
III. SOMENTE O AMOR DE DEUS PODE NOS ENCORAJAR NA GUERRA CONTRA O PECADO E AS 

TREVAS 
§ A principal consequência do pecado é que ele nos afasta de Deus. Em que 

isso implica? 
§ Como você pode vencer essa luta da carne contra o espírito? 
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VENCENDO AS OBRAS DAS TREVAS 
# 1 João 3:8 # 

 
“Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus 
se manifestou: para destruir as obras do diabo.” 1 Jo 3:8 
 
INTRODUÇÃO: 

Após grande crescimento da igreja até a execução dos apóstolos Paulo e Pedro durante o 
reinado de Nero em 64 e 66 d.C., uma grande perseguição tomou conta da caminhada da igreja. 

• As forças das trevas agiam de fora para dentro, com o propósito de intimidar e deter o 
avanço da igreja;  
“Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem 
sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo 
de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, 
permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos 
mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, 
depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá 
sobre firmes alicerces.” 1 Pe 5:6-10 

• Durante muitos anos, a igreja enfrentou uma guerra com os poderes das trevas através 
das forças do império Romano. Mas agora a igreja é atacada por dentro, através de falsos 
mestres, que visam enfraquecer a fé da igreja. 

• Podemos entender que, toda perseguição e derramamento de sangue de mais de 60 anos 
de oposição, não enfraqueceu a igreja. À esta altura, todos os apóstolos tinham sido 
mortos, restando somente João. 

• Satanás usou todo o seu poder de engano e sedução para destruir a fé da igreja. Muitas 
falsas doutrinas foram introduzidas no coração da Igreja, dividindo sua liderança e 
roubando o foco missionário. 

• O apóstolo João, então, escreve essas cartas para confrontar esses poderes, e trazer a fé 
e a esperança de volta para a igreja. O 1º amor já havia sido perdido.  
“Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu! Arrependa-
se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro 
do seu lugar.” Ap 2:4-5 

• João vai trabalhar a identidade dos filhos de Deus, sua pureza e esperança de vida eterna. 
 
I. A BATALHA CONTRA O PECADO E AS TREVAS EXIGE VIDA CRISTÃ SANTIFICADA 

“Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu: que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato 
somos! Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda 
não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a 
ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele 
é puro.” 1 Jo 3:1-3 
“O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas 
mãos apalparam — isto proclamamos a respeito da Palavra da vida. A vida se manifestou; nós a vimos e dela 
testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes 
proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é 
com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a 
mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês: Deus é luz; nele não há treva alguma. Se afirmarmos que 
temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos 
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na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de 
todo pecado. 1 Jo 1:1-7 

• Somos desafiados a andar na luz, pois Jesus é luz. 
“Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês: Deus é luz; nele não há treva alguma” 
1Jo 1:5 
“Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens.” Jo 1:4 
“Falando novamente ao povo, Jesus disse: ‘Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, nunca andará em 
trevas, mas terá a luz da vida’.” Jo 8:12 

• Jesus disse que a nossa luz precisa brilhar. 
“Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte.” Mt 5:14 
“Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai 
de vocês, que está nos céus" Mt 5:16 

• Paulo diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. 
“E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do 
Espírito Santo que ele nos concedeu" Rm 5:5 

 
1. Não há como viver em santidade sem experimentarmos o amor de Deus.  

“Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu: que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de 
fato somos! Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu” 1 Jo 3:1 

• Deus ama o mundo inteiro. 
“Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não 
pereça, mas tenha a vida eterna.” Jo 3:16 
“Nisto conhecemos o que é o amor: Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por 
nossos irmãos.” 1 Jo 3.16 

• Na visão de João, somente quem ama a Deus terá forças para resistir ao pecado e ao 
mundo. 

• Paulo diz aos Coríntios que o amor de Cristo nos constrange. 
“Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos; logo, 
todos morreram.” 2 Co 5:14  

 
2. Foi o amor de Deus que nos possibilitou sermos Seus filhos.  

“Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu: que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de 
fato somos! Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de 
Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, 
seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é.” 1 Jo 3:1-2 
• Somos regenerados pelo poder do sangue de Jesus, e por toda a Sua obra na cruz e 

ressurreição. 
• Uma vez filho de Deus, a dívida do pecado é totalmente cancelada.  

“Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou 
juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, e cancelou a escrita de dívida, que 
consistia em ordenanças, e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e, tendo despojado 
os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz” Cl 2:13-15 

• Como filhos de Deus, somos herdeiros e abençoados com toda sorte de bênçãos.  
“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos 
espirituais nas regiões celestiais em Cristo.” Ef 1:3 
“Se somos filhos, então somos herdeiros; herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato 
participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória.” Rm 8:17 
“Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não 
poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de 
graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os 
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justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu; e mais, que ressuscitou e está à direita de 
Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, 
ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: "Por amor de ti 
enfrentamos a morte todos os dias; somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro". Mas, 
em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou 
convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem 
quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de 
nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor” Rm 8:31-39 
 

3. O amor de Deus espera que correspondamos. 
“Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro.” 1 Jo 3:3 

• Cristo se esvaziou de toda a sua glória para nos libertar e salvar. Assim também, 
precisamos nos esvaziarmos de tudo e de todo pecado, para glorificar e exaltar o nosso 
Salvador.  

 
II. O PODER E A EXTENSÃO DA OBRA DE JESUS NA SUA MORTE E RESSURREIÇÃO 

“Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de 
Deus se manifestou: para destruir as obras do diabo.” 1 Jo 3:8 

 
1. Não há como viver santidade sem primeiro vencermos o pecado e as artimanhas de 

Satanás.  
“Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado.” 1 Jo 3:5 
• A morte de Jesus revela o quanto custou para Deus lidar com o nosso pecado. 

“Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha 
qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi 
desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como 
alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. 
Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós 
o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das 
nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades; o castigo que nos trouxe paz estava 
sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de 
nós se voltou para o seu próprio caminho; e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.”  
Is 53:2-6 

• A principal razão de Jesus vir ao mundo, foi libertar e salvar o homem do pecado e suas 
consequências. 
“No dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse: "Vejam! É o Cordeiro de Deus, que tira o pecado 
do mundo!” Jo 1:29 
“Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus 
pecados". Mt 1:21 

 
2. A vinda de Jesus e sua obra na cruz destruiu todas as obras do diabo. 

“Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho 
de Deus se manifestou: para destruir as obras do diabo.” 1 Jo 3:8 
• João diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para trazer 

vida abundante. 
“O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir; eu vim para que tenham vida, e a tenham 
plenamente.” Jo 10:10 

• Satanás trouxe doenças, Jesus trouxe cura; Satanás produz cativeiro, Jesus produz 
libertação; Satanás produz morte, Jesus produz ressurreição e vida eterna. 
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III.  SOMENTE O AMOR DE DEUS PODE NOS ENCORAJAR NA GUERRA CONTRA O PECADO E AS 

TREVAS 
“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; pelo contrário o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo 
supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor.” 1 Jo 4:17-18 
1. O pecado nos afasta de Deus. Pecar é viver em rebeldia contra Deus. 

‘Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o 
conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como 
ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para 
isso o Filho de Deus se manifestou: para destruir as obras do diabo.”1 Jo 3:6-8 
• O pecado nos impede de permanecermos em Cristo. 

“Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado; aquele que nasceu de Deus o 
protege, e o Maligno não o atinge.” 1 Jo 5:18 
"Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, 
ele corta; e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos, pela palavra 
que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto 
por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem 
em mim. "Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito 
fruto; pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será 
como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se 
vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, 
e lhes será concedido.” Jo 15:1-7 

2. Estamos sendo desafiados a vencer o pecado. 
“Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado.” 1 Jo 3:5 
• A vitória sobre o pecado não é resultado do conhecimento ou esforço humano. 

“Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de 
Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a 
nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para 
perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça.” 1 Jo 1:7-9 

3. Não é possível um filho de Deus viver na prática do pecado. 
“Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele; ele 
não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e 
quem são os filhos do diabo: quem não pratica a justiça não procede de Deus; e também quem não ama seu 
irmão” 1 Jo 3:9-10 
• Jesus disse que seremos conhecidos pelos frutos. 

"Nem todo aquele que me diz: ‘Senhor, Senhor’, entrará no Reino dos céus, mas apenas aquele que faz 
a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: ‘Senhor, Senhor, não profetizamos 
nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres?’ Então 
eu lhes direi claramente: ‘Nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês, que praticam o mal!’”Mt7:21-23 

• João fala de duas categorias de pessoas: 
o Pode-se viver na luz ou nas trevas; na verdade ou mentira; amando ou odiando; 

com Deus ou com o diabo. 
 
 
CONCLUSÃO 

DEUS ESTÁ TE CHAMANDO A UM POSICIONAMENTO ESPIRITUAL 
 

Pr. Sebastião Brito Netto 


