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ROTEIRO – Base 18/10/2020 
	

UM PODER QUE VENCE AS TREVAS 
# 1 João 1:1-10 # 

 
“O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas 
mãos tocaram da Palavra da vida. (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. Estas 
coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos: 
que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, 
mentimos, e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com 
os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, 
enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para 
nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e 
a sua palavra não está em nós” 1 Jo 11:1-10 
 
INTRODUÇÃO: 

Esta carta começa trazendo uma verdade que a igreja precisa resgatar: “A vitória da luz 
sobre as trevas”. 
• Diante de uma sociedade totalmente liberal e relativizada, João traz luz sobre o 

fundamento da nossa fé: Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, que pelo Seu 
sangue nos perdoa, nos purifica e nos salva da condenação e da morte eterna. 

• João encoraja a igreja com verdades poderosas. 
§ Quais armas e atitudes são capazes de vencer as trevas? 

 
I. JESUS É A REVELAÇÃO DE DEUS ENTRE OS HOMENS 

§ O que te levou a Jesus? Como Ele se revelou a você? 
§ Como viver uma vida que agrada a Deus? Comente. 

 
II. A VIDA ETERNA TRAZ PODER E AUTORIDADE NA VIDA DO CRENTE 

§ Quais marcas notamos na vida do salvo? 
§ De que forma a certeza da vida eterna nos traz poder e autoridade no 

cotidiano? 
 
III. JESUS É O PODER DE DEUS QUE VENCE AS TREVAS 

§ Como podemos sair do engano e do pecado? 
§ O que seremos capazes de fazer se abandonarmos o engano, e 

reconhecermos e tomarmos posse da autoridade de Deus? 
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UM PODER QUE VENCE AS TREVAS 
# 1 João 1:1-10 # 

 
“O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas 
mãos tocaram da Palavra da vida. (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. Estas 
coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos: 
que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, 
mentimos, e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com 
os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, 
enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para 
nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e 
a sua palavra não está em nós” 1 Jo 11:1-10 
 
INTRODUÇÃO: 

Esta carta começa trazendo uma verdade que a igreja precisa resgatar: “A vitória da luz 
sobre as trevas”. 

• Diante de uma sociedade totalmente liberal e relativizada, João traz luz sobre o 
fundamento da nossa fé. Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, que pelo seu 
sangue nos perdoa, nos purifica e nos salva da condenação e da morte eterna. 

• João encoraja a igreja com verdades poderosas: 
1. Em quem estamos crendo? Quem é o nosso Jesus? 
2. Como estamos vivendo? Estamos na luz ou nas trevas, na verdade ou mentira? 

“Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou” 1 Jo 2:6 
3. Como nos relacionamos tanto com os de fora quanto com os de dentro da igreja? 

Estamos amando ou odiando? 
“Se alguém diz: Eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao 
qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento: que quem ama a 
Deus, ame também a seu irmão” 1 Jo 4:20-21 

Obs.: Não precisamos receber amor para amar o próximo. Nós amamos porque Ele nos 
amou primeiro (1 Jo 4:19). 

 
 
I. JESUS É A REVELAÇÃO DE DEUS ENTRE OS HOMENS 

“O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as 
nossas mãos tocaram da Palavra da vida (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 1:1-3 
• A mensagem de João é urgente a ponto de ele não se preocupar com saudações ou 

referências do destinatário dessa carta. Ela é endereçada para toda a igreja. 
• A igreja precisa resgatar a urgência da pregação do verdadeiro evangelho. 

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

“O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, 
e as nossas mãos tocaram da Palavra da vida (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)” 1 Jo 1:1-2 
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• Quem é Jesus? Como podemos conhecê-lo? 
“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 

• Deus tem interesse em se revelar ao homem. 
“No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com 
Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a 
vida era a luz dos homens” Jo 1:1-4 
“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 

• A fé vem pelo ouvir a Palavra de Deus. 
“Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração; esta é a palavra da fé, que 
pregamos, a saber: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o 
ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se 
faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: Todo aquele que nele crer não será confundido. 
Porquanto não há diferença entre judeu e grego; porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com 
todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, 
invocarão aquele em quem não creram? e como crerão naquele de quem não ouviram? e como ouvirão, 
se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? como está escrito: Quão formosos 
os pés dos que anunciam o evangelho de paz; dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem 
todos têm obedecido ao evangelho; pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que 
a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus” Rm 10:8-17 

 
2. Jesus é Deus, Ele é antes de todas as coisas.  

“O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, 
e as nossas mãos tocaram da Palavra da vida” 1 Jo 1:1 
• Ele é a fonte e a causa de todas as coisas. 

“O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação; Porque nele foram criadas todas 
as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam 
principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas 
as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, da igreja; é o princípio e o primogênito dentre os 
mortos, para que em tudo tenha a preeminência” Cl 1:15-18 
 

Obs.: Havia na igreja pessoas que ensinavam que Jesus não podia ser Deus, pelo fato de 
acreditarem que a carne é pecaminosa e não poderia conviver com o Espírito de Deus.  

 
3. A manifestação ou revelação de Deus por meio de Jesus teve o propósito de trazer a 

vida eterna. 
“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 
“(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)” 1 Jo 1:2 
“Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o Filho de Deus não tem a vida” 1 Jo 5:12 
“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 
 

• Jesus é o Deus encarnado.  
“E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, 
cheio de graça e de verdade” Jo 1:14 
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II. A VIDA ETERNA TRAZ PODER E AUTORIDADE NA VIDA DO CRENTE 
“(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. Estas coisas vos escrevemos, 
para que o vosso gozo se cumpra” 1 Jo 1:2-4 

 

• Quando o homem pecador experimenta a vida por meio de Cristo, algo sobrenatural 
acontece. Uma profunda alegria e esperança tomam conta do coração. 

 
1. É impossível calar a fé do verdadeiro cristão.  

“(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)” 1 Jo 1:2 
• Sua vida se transforma em uma poderosa pregação. 
• O cristão tem um testemunho, uma mensagem; isto, pelo fato de ter tido uma 

experiência com 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 
 

2. A salvação leva o homem a ter comunhão com Deus e com o próximo. 
“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 1:3 
• Não é possível ter Jesus e não desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. 
• Impossível ter Jesus e não se relacionar com o próximo. O Evangelho não divide, mas 

rompe as barreiras e aproxima pessoas. 
“Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. 
Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um; e, derrubando a parede de separação que 
estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em 
ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar 
ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E, vindo, ele evangelizou a paz, a vós 
que estáveis longe, e aos que estavam perto” Ef 2:13-17 

 
 
III.  JESUS É O PODER DE DEUS QUE VENCE AS TREVAS 

“E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos: que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se 
dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas, 
se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu 
Filho, nos purifica de todo o pecado” 1 Jo 1:5-7 
• Não podemos ter e desenvolver comunhão com Deus sem santidade; 
• Não há comunhão entre luz e trevas; 
• O caráter de Deus precisa se revelar no caráter de seus filhos, seus adoradores; 
• Viver em santidade produz frutos e não somente palavras; 
• Não há como andar com Deus e não revelar um posicionamento espiritual. 
 
 
1. O verdadeiro cristão tem uma mensagem de poder e transformação: Jesus. 

• João diz que a mensagem foi recebida do próprio Jesus; 
• Veja Saulo no caminho de Damasco:  

“Senhor, quem és tu?” “Eu sou Jesus a quem tu persegues.” At 9:5 
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2. Quando Saulo foi transformado pelo poder de Jesus, passou a ter um novo foco e uma 
nova mensagem. 
“E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de 
luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: 
Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os 
aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-
te, e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer” At 9:3-6 
 
“E Ananias foi, e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu 
no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe 
caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista; e, levantando-se, foi batizado. E, tendo 
comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo 
nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam atônitos, e 
diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para 
os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais, e confundia os judeus 
que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo” At 9:17-22 
• A luz é a verdade sobre Deus. 

“Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará em trevas, 
mas terá a luz da vida” Jo 8:12 
 

3. Somente o poder de Jesus pode tirar o homem do engano das trevas e do pecado. 
“E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos: que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. 
Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. 
Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus 
Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado” 1 Jo 1:5-7 
• Não há como viver na luz e andar nas trevas “Se dissermos que temos comunhão com ele, e 

andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade” (1 Jo 1:6); religião sem Deus, vida 
sem amor e santidade, comunhão sem perdão, tudo isso é ilusão e engano. É andar 
nas trevas. 

• Atitudes e ações falam mais que palavras. 
• Não podemos vencer as trevas enganando a nós mesmos. 

“Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós” 1 Jo 1:8 
“O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará 
misericórdia” Pv 28:13 

• Quem se engana pensa que pode enganar a Deus. 
“Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós” 1 Jo 1:10 

 
 
CONCLUSÃO: 

 
O PODER QUE VENCE AS TREVAS É: 

1. A verdadeira fé em Jesus, o filho de Deus; 
2. Viver em comunhão com Deus e com as pessoas; 
3. Confessar e abandonar os pecados pelo poder do sangue de Jesus. 

 
 

 
Pr. Sebastião Brito Netto 


