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Escritura para ser estudada:  1 João 1:1-10; 2:3-17; 5:9-13
O propósito da lição: Mostrar que os filhos de Deus podem ter 

comunhão com Ele.
O que seus alunos devem saber: O Senhor Jesus tinha que 

morrer para fazer possível os filhos de Deus ter comun-
hão com Ele.

O que seus alunos devem sentir: Ódio por qualquer pe-
cado que impede eles ter comunhão com Deus.

O que seus alunos devem fazer: Confessar todos os peca-
dos a Deus imediatamente para eles poderem andar na 
Sua luz.

O esboço da lição (para os cadernos do professor e dos alu-
nos)

1. Aqueles que veradeiramente confiam em Cristo podem ter
comunhão com Deus (1 João 1:1-5; 5:9-13; João 1:1-14).

2. Um filho de Deus que odeia outros não pode ter comun-
hão com Deus (1 João 1:5-10; 2:3-11).

3. Um filho de Deus que ama este mundo não pode ter co-
munhão com Deus (1 João 2:15-17).

4. Para ter comunhão Deus, Seus filhos tem que viver na Sua
luz (1 João 1:3-9).

O versículo para ser memorizado:
A nossa comunhão é com o Pai, e com Seu Filho Jesus Cris-
to. (1 João  1:3)

A LIÇÃO
Vamos supor que você conhece um lugar alto numa ladeira 

onde tudo é magnífico. A vista é linda. Pescar, caçar, e apanhar 
fruto são excelentes. Um homem e seu filho são donos da área 
inteira. Somente aqueles que são grandes amigos do filho são 
permitidos morar lá. Claro, o dono adota os amigos do seu filho, 
fazendo eles membros da sua família feliz. Todos são ansiosos 
obedecer as regras porque eles amam muito o dono. Quais 
regras você acha que eles talvez tenham numa família desta? 
(Anime os alumos discutir este assunto. Se for possível, faça 
eles anotar suas regras.)

Um dia vem, quando você também é feito parte daquela 
família. As coisas são até mais maravilhosas do que você 
esperava. O dono mesmo vem falar contigo cada manhã e tarde. 
Você aprende que você e ele são atualmente em associação um 
com o outro. Ele compartilha com você os seus planos. Você 
conta para ele todas as suas esperanças. Você faz parte de tudo 
o que ele faz.

Então, um dia você decide que algumas das regras deviam
ser mudadas. Você sente que o dono não deve lhe impedir fazer 
certas coisas. O dia inteiro você pensa pensamentos obscuros 
dele. Você cochicha suas idéias aos outros: “O dono é injusto. 
Nós temos os nossos direitos. Deviamos estar permitidos 
escolher para nós mesmos.”  Aquela noite, no horário certo, 
o dono vem se encontrar com você. Você vai ser feliz em se
encontrar com ele? (Discute.)

NOTA PARA O PROFESSOR

Lição 1

COMUNHÃO COM DEUS QUE É LUZ

O Apôstolo João teve pelo menos três propôsitos para 
escrever sua primeira carta:

1. Plenitude de alegria. “Estas coisas, pois, vos escrevemos
para que a nossa alegria seja      completa” (I João 1:4).
Deus quer que Seus próprios filhos tenham alegria—che-
ia, completa,    perfeita alegria. A alegria do Senhor é a
força do filho de Deus. (Veja Neemias 8:10.)

2. Livre de pecar. “...Estas coisas vos escrevo para que não
pequeis” ( I João 2:1). Deus sabe que enquanto Seu povo
vive, eles vão sempre ter suas velhas naturezas. (Veja I
João 1:8.) Mas esta raiz de pecado não precisa produzir
pecados. Se o crente pecaria, Deus tem providenciado um
Advogado—o Senhor Jesus Cristo. (Veja I João 2:1-2.)
Um “Advogado”é       um Ajudante. Cristo Jesus ajuda os

filhos de Deus falando a Deus para eles.. (Compare He-
breus 7:25.)

3. Certeza de vida eterna. “Estas coisas vos escrevi a  vós
que credes em o nome do Filho de Deus, a fim de saberdes
que tendes a vida eterna” (I João 5:13). O filho de Deus
pode saber   de certeza que ele tem vida eterna.

A pessoa que verdadeiramente crê em Cristo tem a certeza 
de vida eterna, é livre da servidão de pecado e tem plenitude de 
alegria. Esta pessoa vai viver uma vida de comunhão com Deus 
e com outros crentes. Estas são as verdades achadas na primeira 
carta de João.

   Por toda lição, explique o significado bíblico da palavra 
“comunhão”: sociedade, associação, compartilhando, 
participando.




