
Perguntas para Testar a Compreensão de 1 João 

1:1-4 

P1 vs 1-3: O que eles ouviram, viram e tocaram? 

R: Jesus. 

 

P2 vs 3-4: Por que a carta foi escrita? 

R: Para que os leitores se juntassem ao escritor em comunhão com o Pai e Seu Filho,  

para que todos fossem completamente felizes. 

1:5-7 

P1 v. 7: Como podemos andar na luz? 

R: Mantendo comunhão com Deus. 

 

P2 v. 7: O que acontece quando andamos na luz? 

R: (1) Temos comunhão com os outros cristãos. 

 (2) Somos perdoados. 

1:8-10 

P1 v. 8: Como podemos enganar a nós mesmos? 

R: Dizendo que não temos pecado. 

 

P2 v. 9: O que devemos fazer quando pecamos? 

R: Confessar. 

 

P3 v. 9: E o que Deus far ? 

R: Nos perdoará e nos limpará. 

 

P4 v. 10: Como fazemos de Deus um mentiroso? Por que? 

 (NOTA: Fique certo que não se conclua que Deus é mentiroso!) 

R: Dizendo que não temos pecado, quando, na verdade, todos pecamos. 

2:1-6 

P1 vs 1-2: Como os nossos pecados são perdoados? 

R: Jesus pede (intercede, suplica) por nós. 

 

P2 vs 3-6: Se dissermos que conhecemos Deus, como devemos nos comportar? 

R: Devemos guardar (obedecer) os seus mandamentos e tentar viver como Jesus viveu 

(i.e. em unidade (união) com Deus, sem pecado). 

2:7-11 

P1 v. 10: O que João está nos mandando fazer? 

R: Amar os cristãos. 

 

P2 v. 11: Com o que se parecem aqueles que odeiam a seus irmãos? 

R: São como aqueles que andam nas trevas (no escuro) e não sabem para onde estão 

indo. 

2:12-14 



P1 vs 12-14: Para quem João está escrevendo? 

R: Crianças (crentes novos, filhinhos), pais (anciãos, crentes maduros) e jovens Õÿi.e., 

todos os crentes. 

 

P2 vs 12-14: O que Joao diz sobre: 

 (1) Crianças (filhinhos) 

 (2) Pais 

 (3) Jovens? 

R: (1) Seus pecados são perdoados e eles conhecem o Pai. 

 (2) Eles conhecem o Pai desde o princípio. 

 (3) Eles têm vencido o maligno, são fortes, e a palavra de Deus habita neles. 

2:15-17 

P1 v. 15: O que João diz que nós devemos fazer? 

R: Não amar o mundo. 

 

P2 vs 16-17: Por que? 

R: (1) Ele (o mundo) mostra que o amor de Deus não está em nós. 

 (2) O mundo passará. 

2:18-19 

P: João previne seus leitores sobre um certo tipo de pessoa. Por que eles são perigosos? 

Ou, com quem João diz que seus leitores devem tomar cuidado? 

R: Falsos cristãos que sairam do meio dos verdadeiros e que dizem ser messias. 

2:20-23 

P1 vs 20-21: O que João diz sobre os seus leitores? 

R: Eles foram ungidos pelo que é Santo, e conhecem a verdade. 

 

P2 v. 22: O que o mentiroso disse (diz) sobre Jesus? 

R: Que Ele não é o Cristo (o Enviado, o Messias). 

 

P3 vs 22-23: O que se diz aqui sobre o Pai e o Filho? 

R: Ou você nega a ambos (e é mentiroso, ímpio) ou você confessa a ambos (e é 

cristão). 

2:24-25 

P: De que os leitores de João devem se lembrar? 

R: O que eles ouviram desde o princípio (o evangelho). 

2:26-29 

P1 v. 26: Quem são aqueles que querem enganar os leitores (ou a nós)? 

R: Os anti-cristos. 

 

P2: De onde (quem) procedem (vem) os ungidos? 

R: Cristo. 

 

P3 vs 28-29: Como os crentes devem proceder quando Cristo voltar novamente? 

R: Com confiança, sem medo ou vergonha. 



3:1 

P1 v. 1: Como o Pai nos chama, tendo em vista o seu amor por nós? 

R: Filhos. 

 

P2 v. 1: Por que os homens do mundo (ímpios) não nos reconhecem como filhos de 

Deus? 

R: Porque eles não conhecem/reconhecem Deus. 

3:2-3 

P1 v. 2: O que não sabemos agora? 

R: O que havemos de ser. 

 

P2 v. 2: O que sabemos agora? 

R: Que seremos como (semelhantes a) Jesus. 

 

P3 v. 3: Que esperança temos? 

R: Quando Jesus voltar nós o veremos e seremos semelhantes a Ele. 

 

P4 v. 3: Se cremos nisto, o que devemos fazer? 

R: Nos manter puros. 

3:4-10 

P1 v. 8: Que tipo de pessoa está sempre pecando? 

R: Aqueles que pertencem ao diabo. 

 

P2 vs 5-8: Por que o Filho de Deus se manifestou (apareceu, veio ao mundo)? 

R: (1) Para levar (perdoar) os nossos pecados. 

 (2) Para destruir o diabo (ou suas obras). 

 

P3 v. 10: Como sabemos quem são os filhos de Deus? 

R: Eles fazem o que é certo (praticam a justiça) e amam a seu irmão. 

3:11-18 

P1: Por que Caim assassinou (matou) Abel? 

R: Porque as suas obras eram má s e as de seu irmão (Abel) eram justas (boas). 

 

P2 v. 16: Como sabemos o que é o amor? 

R: Pelo exemplo de Cristo morrendo por nós. 

 

P3 vs 16-18: Como os cristãos devem amar seus irmãos? (Como devemos amar 

nossos irmãos?) 

R: (1) Dando suas (nossas) vidas por eles. 

 (2) Dando a eles o que precisarem. 

3:19-24 

P1 vs 19-21: Como sabemos que pertencemos À verdade? 

R: Nossos corações não nos condenam/não nos sentimos culpados ou envergonhados. 

 



P2 v. 23: Qual o mandamento de Deus que João nos transmitiu (deu)? 

R: Crermos em Jesus Cristo, e amarmos uns aos outros. 

 

P3 vs 22-24: O que acontece quando cremos em Jesus? 

R: (1) Temos confiança (certeza, garantia). 

 (2) Ele responde Às nossas orações. 

 (3) Nos dá o Espírito Santo. 

4:1-3 

P: Como sabemos que um profeta, etc. tem o Espírito de Deus? 

R: Quando diz que o Messias já veio, ou que Jesus Cristo veio em carne. 

4:4-6 

P1 v. 6: Um homem do mundo (ímpio) ouve (entende, compreende) o que um homem 

de Deus diz? 

R: Não. 

 

P2 v. 6: Então, quem os (nos) escuta (ouve, entende)? 

R: Aquele que conhece Deus, ou tem nele o espírito da verdade. 

4:7-12 

P1 v. 7: Por que devemos amar uns aos outros? 

R: Porque mostra que somos nascidos de Deus e que conhecemos a Deus. 

 

P2 vs 9-10: Como Deus mostrou que nos ama? 

R: Deus nos mandou seu Filho. 

 

P3 v. 10: Quem primeiro mostrou amor, Deus ou o homem? 

R: Deus. 

4:13-18 

P1 vs 13-16: Como podemos saber que “habitamos” (permanecemos) nele? 

R: Nós temos o seu Espírito, testificamos que Deus mandou Jesus como nosso 

Salvador, confessamos que Jesus é o Filho de Deus, cremos que Deus nos ama. 

 

P2 v. 17: Por que devemos ter confiança no Dia do Juízo? 

R: Porque nossa vida aqui na terra tem sido como a de Cristo (enquanto nossa 

capacidade para amar tem aumentado). 

 

P3 v. 18: Por que o medo não pode co-existir (conviver) com o amor? 

R: O medo está relacionado com punição ÕÿDeus não quer punir o Seu povo. (O medo 

produz tormento e impede o aperfeiçoamento, por isso o amor lança fora o medo.) 

4:19-21 

P: Por que é impossível odiar a seu irmão e, ao mesmo tempo, amar a Deus? 

R: Se você não ama a seu irmão, a quem você vê, você não é capaz de amar a Deus, a 

quem não vê. 

5:1-5 

P: Como podemos vencer a influência hostil (má , maldosa) do mundo? 



R: (1) Amando a Deus. 

 (2) Guardando (obedecendo) os seus mandamentos. 

 (3) Tendo fé. 

 (4) Sendo nascido de Deus. 

5:6-12 

P1 vs 6-7: Por que devemos crer que Jesus é o Filho de Deus? 

R: O Espírito, a gua (seu batismo) e o sangue (sua crucificação) testificam 

(testemunham, comprovam) este fato. 

 (NOTA: Fique certo de que não se conclua que, pelo fato de existirem descrentes 

(ímpios, não cristãos) Deus é mentiroso. Deus não é mentiroso! 

5:13-15 

P1 v. 13: Para quem João está escrevendo? 

R: Para aqueles que creem (que Jesus é o Filho de Deus). 

 

P2 vs 13-14: Por que João está escrevendo? 

R: Para que eles tenham certeza (confiança, garantia, coragem). 

 

P3 vs 14-15: Sobre que espécie de certeza (confiança) João está escrevendo? 

R: Orações respondidas. 

5:16-18 

P1 vs 16-17: O que devemos fazer quando virmos um irmão (cristão) pecar? 

R: Orar por ele (a não ser que tenha cometido um pecado que traz a morte). 

 

P2 v. 18: Que coisas um cristão deve saber? 

R: (1) É errado pecar. 

 (2) Os crentes não devem pecar (ou não pecar habitualmente). 

 (3) O maligno (o diabo) não pode tocar naquele a quem Deus guarda (protege). 

 (4) Deus nos guarda (protege). 

 (5) O Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento. 
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