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TITULO: REVELAÇÃO E VIDA EM PLENITUDE
TEXTO: 1 João 1:1-4
INTRODUÇÃO:
**Quero começar esta mensagem, lendo o texto de 1 João 21:30-23. De
fato, João foi o único dos discípulos que não foi martirizado (exceto Judas,
que martirizou-se). Ele viveu tempo suficiente para receber a visão do
Cristo glorificado. (Apocalipse 1: 9-20).
**Quando João escreveu esta carta, já estava bem velho, talvez próximo
aos 90 anos. Não sabemos especificamente a que Igreja ela foi enviada,
mas sabemos que essa Igreja estava enfrentando problemas doutrinárias,
em questões essenciais, como a respeito da divindade de Jesus.
**É uma carta repleta de afetividade, como um velho pai corrigindo seus
“filhinhos”.
**OBJETIVO?
Trazê-los de volta ao bom senso, para que
compreendessem realmente quem era o Cristo que eles criam e no que
consistia ter uma vida com Cristo.
I – QUEM ERA JOÃO?
“Foi o discípulo amado de Jesus. (João 21:20).
Dos três mais próximos, Pedro,Tiago e João, ele era o mais íntimo de
Jesus.
Ele é também chamado o discípulo do amor. Nesta carta, especialmente
ele fala exaustivamente do grande mandamento.
*Dizem que um dia alguém perguntou a ele: João, por que tu falas sempre
a mesma coisa? Ele teria respondido: -Vou continuar falando, até vocês
praticarem. (O testemunho da Roseli)
*João de fato era muito afetuoso. Mas será que ele teria sido sempre
assim? Não! Em Lucas 9:54, vemos ele e seu irmão pedindo para Jesus
mandar cair fogo do céu sobre os samaritanos.
Quando Jesus os chamou, deu-lhes o apelido de “Filhos do Trovão”.
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**Foi o convívio com Jesus e depois sua vida cheia do Espírito Santo que o
transformou no discípulo do amor.
***Foi Jesus quem mudou sua natureza e, Jesus pode mudar a sua e de
qualquer pessoa!
II – O QUE JOÃO TINHA DE DIFERENTE?
** É simples: O interesse!
**Quando João decidiu seguir a Jesus João se entregou por inteiro. Todos
os sentidos dele estavam atentos a Jesus. É o que ele fala no início desta
carta!
**Penso que quando ele decidiu seguir a Jesus, deve ter dito: “Eu quero
ser aquele que vai estar mais perto dele. E, foi o que ele fez e até tentou
exagerar na dose: MC. 10:35. E sua mãe também: Mt. 20:20.
**Foi por isso que João captou muito mais de Jesus. O Evangelho de João
é diferente. Ele captou muito mais das palavras de Jesus. **Ele recebeu
uma revelação maior!
**O que nos distingue uns dos outros, até mesmo neste momento, é o
interesse.
**Quem está interessado entra num nível mais profundo de revelação
**Estou impressionado com o crescimento de alguns irmãos que estou
acompanhando. Qual é a diferença: Eles bebem! (Salmo 42:1-2)
Como está sua sede de Jesus?
III – O QUE JOÃO CAPTOU DE JESUS?
**João compreendeu que de fato Jesus era o Messias de Israel e o
salvador do mundo, aquele quem o Pai colocou como o centro de
convergência de tudo. É assim que João também começa o seu Evangelho.
**Jesus, portanto é o verbo da vida.
explicação para tudo!

Aquele, no qual, encontramos
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**Não teríamos a mínima noção daquilo que poderíamos nos tornar se
Jesus não tivesse vindo. Agora nEle, temos a explicação que os filósofos
buscavam. Jesus é o verbo da vida!
Efégios 1:3-12, Romanos 11:33-36.
Palavras do Alexandre Moura: JESUS É O FUTURO!

IV – COMUNHÃO, O PROPÓSITO PRÁTICO DA REVELAÇÃO: (V. 3)
*O grande tema do Evangelho é a reconciliação.
1º) A reconciliação com Deus (2 co. 5:18-21)
2º)A reconciliação entre as pessoas. ( Ef. 2:13-22, 4: 1-6)
*Se somos fruto do ministério da reconciliação; se seguimos o Príncipe da
Paz, devemos ter PAZ.
*A PAZ É ESSENCIAL!
Tiago 3:18 = “ Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que
promovem a paz”.

CONCLUSÃO:
A exemplo de João:
- vamos buscar a presença de Jesus;
- vamos desejar fazer parte da Sua intimidade;
- Vamos exercitar nossos sentidos, para captar o máximo de Deus e o
melhor do mundo que nos cerca e especialmente dos irmãos.
Pr. Armando Paulo Castoldi (16.10.2016).

