SEJA UM VERDADEIRO CRISTÃO
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MOMENTO DA VISÃO
Hoje veremos a importância de entender e ser um verdadeiro cristão. Não apenas pelo fato de ser crente ou de
frequentar uma igreja evangélica, mas ser um cristão na essência da palavra.
QUEBRA-GELO
Para introduzir este estudo, faça as seguintes perguntas aos presentes:
1. Você se considera um verdadeiro cristão?
2. Quando alguém diz que é cristão, o que ela quer dizer?
TEXTO: 1 João 1:1-4
INTRODUÇÃO:
• O que torna alguém um cristão verdadeiro? Se observarmos a descrição de Cornélio em Atos 10:1-2, com
certeza indagaremos: o que faltava àquele homem para ser cristão?
• Ser um verdadeiro cristão não significa, em essência, ser religioso. O budista é religioso, e não é cristão.
• Significa preocupar-se com o próximo e defender princípios de justiça tendo como fundamento o próprio
Cristo. Era o que faltava a Cornélio: a fé em Jesus.
• Neste texto, encontramos as quatro marcas distintivas de um verdadeiro cristão:
1. A EXPERIÊNCIA PESSOAL DE CONVERSÃO A JESUS (V. 1)
• “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”.
• Ao escrever “vimos, contemplamos, tocamos”, percebemos que o apóstolo João não só se posicionava
contra o docetismo gnóstico, heresia do século I que negava a encarnação de Jesus Cristo (cf. João 4:2-3),
mas testemunhava de sua experiência pessoal com o Filho de Deus revelado.
• A vida cristã começa, obrigatoriamente, com a conversão, com a fé pessoal em Jesus Cristo como Salvador
e Senhor.
• Não se trata, portanto, de religiosidade, mas de conversão, de experiência pessoal com o Senhor! João
deixa claro que Jesus não era uma força, e sim uma pessoa, com quem podemos e devemos nos relacionar.
2. A PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA (V. 2)
• “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”.
• Se encontramos a vida plena em Cristo, importa que compartilhemos naturalmente, como estilo de vida, a
mensagem da salvação com todos os que nos rodeiam.
• O cristão autêntico preocupa-se com os demais, que eles venham a conhecer o evangelho, as boas-novas
de Deus.
• Testemunhar, pregar e viver o evangelho, portanto, devem fazer parte de nossa vida como cristãos!
Precisamos proclamar, dizer ao mundo que Jesus é Deus! E não existe outro.

3. A COMUNHÃO COM A IGREJA (V. 3)
• “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”.
• Ter comunhão com o Corpo de Cristo é indispensável e, segundo João, ela deve ser mantida com Deus e
entre os crentes (“conosco”).
• Não há como amar a Cristo sem amar sua Igreja, ser um crente sem a bênção de manter comunhão como
comunidade de fé. Além disso, a comunhão dos santos é uma mensagem evangelística muito eficaz (v.
João 13:35; 17:21).
4. A ALEGRIA (V. 4)
• “Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa”.
• A Bíblia, especialmente o Novo Testamento, faz muitas referências à alegria.
• O cristão verdadeiro desfruta essa alegria interior, cuja manifestação não depende das circunstâncias
externas.
• Ela vem do próprio Cristo e do que ele oferece aos que o seguem, e dela só desfruta quem é de fato cristão!
• A alegria cristã excede as circunstâncias, as situações da vida. Ela motiva, satisfaz e torna a caminhada
menos árdua!
CONCLUSÃO
• Vimos que o verdadeiro crente possui estas quatro marcas fortemente arraigadas em sua vida: conversão,
proclamação, comunhão e alegria.
• Essas marcas estão presentes em sua vida e em sua experiência? Podemos afirmar que temos, de fato,
uma vida cristã? Que somos verdadeiros crentes em Jesus ou apenas evangélicos por tradição?
• Pense nisso! Deus não está interessado em religiosidade, e sim em vida cristã, uma vida verdadeira!

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação.
As coisas antigas já passaram; eis que surgiram coisas novas!
(2 Coríntios 5:17)

