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Série: As cartas de João

Tema: A vida piedosa
3 JOÃO 1

DINÂMICA/QUEBRA-GELO:  Cante fazendo os  gestos:  Mão na cabeça,  na orelha,  na cintura e  no
dedão do pé. Dá uma rodadinha e três pulinhos e cumprimente o seu amiguinho. Todos fizeram certinho,
cumprimentaram os amiguinhos, ou ficou alguém que não recebeu os cumprimentos. Já imaginaram o
quão é ruim não ser bem tratado em qualquer lugar que estivermos, seja no IDE, na Igreja, na escola etc.
Hoje vamos aprender sobre algumas pessoas que recebiam e cuidavam bem dos outros, e também aquele
que não o fazia e o pior não aceitava que os outros faziam também.

LOUVORES SUGERIDOS:
Aleluia sou de Cristo (Turma do Printy) https://www.youtube.com/watch?v=nvzZ8MwqemI
Amados  vamos  amar  uns  aos  outros  (Louvores  da  Garotada)  https://www.youtube.com/watch?
v=nvzZ8MwqemI

SUGESTÃO DE RECURSOS VISUAIS: Visuais de João escrevendo as cartas e de 3 homens – que
serão Gaio, Demétrio e Diótrefes (vá mostrando as gravuras conforme for ensinando).

FALANDO A VERDADE: Sabem crianças, nessas quatro semanas estamos falando sobre as cartas do
apóstolo João, onde temos aprendido que DEUS É LUZ, e nós precisamos andar na luz.  Confessando
sempre o nosso pecado, ou seja, as coisas erradas que fazemos e que não agrada a Deus para estarmos em
comunhão com Ele e também desfrutarmos de sua amizade. Hoje falaremos sobre ter uma vida piedosa. O
que é ser piedoso? Segundo o dicionário é ser amável, bondoso, generoso para com o sofrimento do outro.
Nesta 3.ª e última carta do apóstolo João ele incentiva a comunhão com os irmãos cristãos, fala também
da  prática  da  piedade  apresentando  o  exemplo  de  três  pessoas:  Gaio,  Diótrefes  e  Demétrio.  Vamos
conhecer o que cada um deles tem a nos ensinar! Gaio se transformou num cristão fiel, lemos no v.3; João
escreveu: “você é fiel à verdade e… sempre vive na verdade”. No v.5-6, João ainda escreveu: “Meu querido
amigo, você tem sido fiel naquilo que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Eles têm falado à
igreja daqui a respeito do amor de você”. João o amava e elogiava seus trabalhos e sacrifícios generosos em
favor do evangelho. Como é bom quando alguém demonstra carinho a nós pelas coisas boas que fazemos.
João  também  se  alegrou  pelo  testemunho  dado pelos  irmãos a  respeito  de  Gaio.  Contudo,
os estranhos também  dão  testemunho.  Nesse  contexto,  os  “estranhos” são  irmãos  vindos  de  outros
lugares.  Gaio foi respeitado, até por irmãos que só o conheciam de passagem, por sua generosidade em
acolher e ajudar evangelistas que passavam por sua cidade. Ele reconhecia estes homens fiéis e dava seu
apoio,  e  João elogiou esta  atitude.  Observamos  pelo  exemplo  de  Gaio  uma das  muitas  maneiras  que
podemos contribuir à obra de Deus, usar nosso dinheiro, nossas casas e outros recursos materiais para
apoiar servos fiéis que pregam o evangelho. A outra personagem destacada nesta carta foi bem diferente.
Embora  tivesse  influência  na  igreja,  Diótrefes  foi  dominado  por  ambições  carnais,  ou  seja,  desejos
maldosos. Ele não somente não apoiava, mas até procurava impedir o trabalho dos fiéis. E quando outros
ajudavam irmãos dedicados, este homem os expulsava da igreja! Até blasfemava (dizia coisas ruins) do
próprio apóstolo João, e este pretendia repreendê-lo pessoalmente. Mas nem tudo está perdido. Nesta
carta encontramos tanto a Gaio como a Demétrio como líderes piedosos e verdadeiros. Demétrio também
tem um bom testemunho dos irmãos e como João afirma no verso 12: “até a mesma verdade” testifica a
favor de Demétrio. Ou seja, a Palavra, o evangelho testemunhava a favor desse líder. Mais um exemplo que
podemos seguir. Nossa verdade, a Palavra de Deus, não deve ser apenas palavras e sim nossa vida – nosso
agir, nosso falar, nosso pensar.

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Crianças, em nossa experiência na busca das coisas de Deus,
encontraremos muitas pessoas com as características carnais de Diótrefes, ou seja, que se parecem com
Diótrefes. Mas, graças a Deus, também encontraremos pessoas sinceras, generosas e boas como Gaio e
Demétrio. Devemos imitar o bom exemplo destas, e fugir da corrupção daquelas! Lembre-se o Espírito
Santo de Deus está com você e Ele vai te ajudar perceber tudo isso e a fazer a escolha certa. Vamos orar e
pedir  ao  Senhor  que  nos  ajude  a  viver  de  maneira  piedosa,  nos  importando  com  as  pessoas  e
principalmente não ter vergonha de falar de Jesus a elas. (Se tiver algum visitante não crente faça o apelo)

Ruth Andréia de Queiroz Pereira – Professora Kids AD Fama Sede 
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ATIVIDADE
(Nesta atividade aproveite para ensinar que devemos viver uma vida piedosa orando por aqueles
que vão pregar  a Palavra de Deus em outros países,  e  que também podemos acolher aqueles
cristãos que vem de longe).


