
 

  

Introdução: Em nosso GF de hoje 

conversarmos sobre conselhos importantes e 

bíblicos sobre a verdade e o amor!  

As palavras verdade e amor parecem ser 

distantes no mundo de hoje, porém para a Bíblia 

Sagrada, a verdade e o amor são palavras que 

andam sempre juntas.  

É bem verdade que muitas pessoas não 

conseguem conceber a verdade em amor ou o 

amor em verdade. E, por isso precisamos ouvir três 

conselhos importantes – Ande na verdade! Ande 

em obediência! E ande em amor.  
Na epístola segunda de João, desde o início 

se conjuga o verbo “amar” em matrimônio com a 

verdade. João escreve aos seus destinatários que os 

ama na verdade, assim como todos os que 

conhecem a verdade também os amam (v.1), e que 

a graça, a misericórdia e a paz de Deus estariam 

com eles em verdade e em amor (v.3).  

Observe que para o discípulo a quem Jesus 

amava (João), a verdade e o amor são um casal 

muito bem aliançado, que andam sempre de mãos 

dadas. Assim, da leitura de 2 João tiramos três 

conselhos importantes sobre a verdade e o amor.  

 

1º) Ande na verdade!  
“Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito 

me alegrei, pois eles estão andando na verdade, 

conforme o mandamento que recebemos do Pai.” 

2João 4  
Entenda que nós andaremos na verdade 

quando praticarmos o que conhecemos sobre Deus 

e a sua vontade.  

Logo, para praticarmos a verdade é 

necessário que a conheçamos. Assim, andar na 

verdade tem em seus primeiros passos conhecê-la. 

(Conhecer a verdade).  

 

2º) Ande em obediência!  
“E este é o amor: que andemos em 

obediência aos seus mandamentos.” 2João 6a  

Lembre-se que a verdade não deve ser 

somente conhecida, mas ela deve ser praticada e a 

palavra-chave para a prática da verdade é 

“obediência”.  

Logo, além de andarmos na verdade, 

conhecendo-a, devemos andar em obediência, 

praticando-a. 

 

 

3 º) Ande em amor!  
“Como vocês já têm ouvido desde o 

princípio, o mandamento é este: Que vocês andem 

em amor.” 2João 6b  

Observe que os conselhos para as nossas 

vidas se dão em uma sequência lógica, pois 

inicialmente devemos andar em verdade, e com 

isso andaremos também em obediência, 

concluindo para vivermos andando em amor.  

Logo, o amor é o resultado da obediência à 

verdade. Ou seja, toda a prática do conhecimento 

de Deus resultará em ações de amor, seja para com 

Deus ou para com o próximo.  

A Bíblia diz, em diversos textos, que a 

síntese de toda a lei divina é o amor.  

 

CONCLUSÃO  
Verdade e amor são um casal que não deve 

ser divorciado em nossas vidas.  

Para experimentarmos uma vida cristã 

plena, devemos conhecer a verdade em amor e 

praticar o amor na verdade, pois verdade e amor 

são manifestações do caráter de Deus!  

“A graça, a misericórdia e a paz da parte 

de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão 

conosco em verdade e em amor.” 2João 3  

A Palavra nos diz que Deus é tanto verdade 

quanto amor.  

Jesus disse, em João 14.6, “eu sou [...] a 

verdade” e João escreveu, em 1João 4.16, “Deus 

é amor”.  
Assim, concluímos que a Verdade e o amor 

são duas manifestações do caráter de Deus.  

Entenda: Deus se relaciona conosco a partir 

de sua verdade e de seu amor.  

Através da verdade, somos corrigidos e 

orientados. E, por meio do seu amor, Ele nos 

aceita e nos consola, sendo uma relação 

equilibrada.  

Deus, enquanto nosso pai, não é nem 

autoritário (o exagero da verdade) nem paternalista 

(o exagero do amor), mas um bom pai.  

Somos filhos e por isso a partir de hoje 

devemos seguir estes três conselhos tão 

importantes para as nossas vidas! 

              
           

 

                 

Três conselhos importantes! 

E este é o amor: que andemos em obediência 

aos seus mandamentos. Como vocês já têm 

ouvido desde o princípio, o mandamento é este: 

que vocês andem em amor. 2 João 1:6 

Semana 22 à 28 de 

Julho de 2019. 


