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Revisão
Menores Cartas do NT, de caráter pessoal
Autor: “O Presbítero” João, Apóstolo, 
“Discípulo Amado”, autor do Evangelho, 1Jo e 
Apocalipse
Palavra-Chave 1: Verdade
Contexto: Viagens, Perseguições, Heresias 
(Docetismo), Proximidade
Destinatários: “A Senhora eleita e seus 
filhos”, Gaio



  

O Espírito da Verdade
 2João 2:
“por causa da verdade que permanece* em nós e 

conosco estará para sempre”
 João 14.16-17:
“E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a 

fim de que esteja* para sempre convosco, 17 o Espírito 
da verdade, que o mundo não pode receber, porque 
não o vê, nem o conhece; vós o conheceis, porque ele 
habita* convosco e estará em vós”.

 Conclusão:
− O Espírito Santo é a Verdade permanente no cristão

* Verbo μενω, menō, permanecer.



  

A Saudação Inicial
 2João 3:
“a graça, a misericórdia e a paz, da parte de Deus Pai e 

de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em 
verdade e amor.”

 Observações:
− “Graça e Paz”, a saudação típica das Epístolas do NT 

(Rm 1.7; 1Co 1.3; 2Co 1.2; Gl 1.3; Ef 1.2; Fp 1.2; Cl 1.2; 
1Ts 1.1; 2Ts 1.2; Tt 1.4; Fm 3; 1Pe 1.2; 2Pe 1.2), une a 
saudação grega χαιρε (latim: have) com a hebraica שלום.

− João acrescenta “misericórdia” (ελεος), assim como 
Paulo nas duas a Timóteo, e Judas (“amor” x “graça”).

− Termina com duas palavras-chaves das cartas.



  

Amor e Mandamento de Deus (1)
Alegro-me muito em ter encontrado dentre os 

teus filhos os que andam na verdade,
de acordo com o mandamento que recebemos 

da parte do Pai.
E agora, senhora, peço-te, não como se 

escrevesse mandamento novo,
senão o que tivemos desde o princípio: que nos 

amemos uns aos outros.
E o amor é este: que andemos segundo os seus 

mandamentos.
Este mandamento, como ouvistes desde o 

princípio, é que andeis nesse amor. (2Jo 4-6)



  

Amor e Mandamento de Deus (2)
Alegro-me muito porque ... andam na verdade,

de acordo com o mandamento ... do Pai.
E agora,... não como ... mandamento novo,

senão ... desde o princípio:
que nos amemos uns aos outros.

E o amor é este: que
andemos segundo os seus mandamentos.

Este mandamento * é:
andeis nesse amor. (2Jo 4-6)

* (conforme ... desde o princípio)



  

Amor e Mandamento de Deus (3)
 Andar (περιπατεω, peripatéō) = fig. viver, 

praticar (Ef 2.2,10; 4.1,17; 5.2,8,15; 2Co5.7; 
Gl 5.16; etc.)

 Mandamento (εντολη, entolē, derivada da 
preposição εν – em, dentro de – e τελος, 
telos – fim, propósito)



  

Amor e Mandamento de Deus (4)
 Mateus 5.43-45:
“Ouvistes que foi dito [pelos Rabis]:
'Amarás o teu próximo [Lv 19.18]
e odiarás o teu inimigo'.
Eu, porém, vos digo:
amai os vossos inimigos [Ex 23.4-5; Dt 23.7]
e orai pelos que vos perseguem;
para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste, 

porque Ele... [é imparcial; Dt 10.17; 1Pe 1.17]”



  

Amor e Mandamento de Deus (5)
 Mateus 5.46-48:
“Porque, se amardes os que vos amam,
que recompensa [μισθος, salário] tendes?
Não fazem os publicanos* também o mesmo?
E, se saudardes somente os vossos irmãos,
que fazeis de mais? [περισσος, excedente]

Não fazem os gentios [não judeus] também o mesmo?
Portanto, sede vós perfeitos [τελειος, completo, maduro]

como perfeito é o vosso Pai celeste.”
* Coletores de impostos, contratados pelos romanos.



  

Amor e Mandamento de Deus (6)
 Passagem Paralela – Lucas 6.27-31:
“amai os vossos inimigos,
fazei o bem aos que vos odeiam;
bendizei aos que vos maldizem,
orai pelos que vos caluniam...
dá a todo o que te pede; e,..
não entres em demanda.
Como quereis que os homens vos façam,
assim fazei-o vós também a eles...” [Exemplo]



  

Amor e Mandamento de Deus (7)
 Lucas 6.32-34:
“Se amais os que vos amam, qual é a vossa graça*?
 Porque até os pecadores amam aos que os amam.
Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem,
qual é a vossa graça*? Até os pecadores fazem isso.
E, se emprestais àqueles de quem esperais receber,
qual [de que natureza?] é a vossa graça*?
Também os pecadores emprestam aos pecadores,
para receberem outro tanto.
* A palavra χαρις (charis) é traduzida por “recompensa” (RA).



  

Amor e Mandamento de Deus (8)
 Lucas 6.35-36:
“Amai, porém, os vossos inimigos,
fazei o bem
e emprestai, nada esperando;
será grande o vosso galardão,
e sereis filhos do Altíssimo.
Pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus.
Sede misericordiosos,
como também é misericordioso vosso Pai.”



  

Amor e Mandamento de Deus (9)
 Mateus 22.36-40 {e Marcos 12.28-34}:
“Mestre, qual é o grande mandamento na Lei?
Respondeu-lhe Jesus: 'Amarás o Senhor, teu Deus, 

de todo o teu coração, de toda a tua alma e de 
todo o teu entendimento {e de toda a tua força}'. 

Este é o grande e primeiro mandamento. [Dt 6.5]
O segundo, semelhante a este, é: 'Amarás o teu 

próximo como a ti mesmo'. [Lv 19.18]
Destes dois mandamentos dependem toda a Lei e os 

Profetas.”
{“Amar a Deus... e ao próximo... excede a todos os 

holocaustos e sacrifícios” (o escriba, Mc 12.33)}



  

Amor e Mandamento de Deus (10)
 Lucas 10.25-29:
“... 'Mestre, que farei para herdar a vida eterna?'
Jesus: 'Que está escrito na Lei? Como interpretas?'
Ele respondeu: 'Amarás o Senhor, teu Deus, de todo 

o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas 
forças e de todo o teu entendimento; e: Amarás o 
teu próximo como a ti mesmo'.

Então, Jesus lhe disse: 'Respondeste corretamente; 
faze isto e viverás'.

Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a 
Jesus: 'Quem é o meu próximo?'



  

Amor e Mandamento de Deus (11)
 Lucas 10.30-37:
[Jesus conta a história do samaritano que se 

compadeceu e socorreu o viajante assaltado e 
ferido (semimorto), no caminho de Jerusalém a 
Jericó, aquele que não foi socorrido pelo 
sacerdote e pelo levita que passavam.]

“'Qual destes três te parece ter sido o próximo do 
homem que caiu nas mãos dos salteadores?'

Respondeu-lhe o intérprete da Lei: 'O que usou de 
misericórdia para com ele'. Então, lhe disse: 'Vai e 
procede tu de igual modo'.”



  

Amor e Mandamento de Deus (12)
 João 13.34-35:
“Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos 

outros; assim como eu vos amei, que também vos 
ameis uns aos outros.

Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos: 
se tiverdes amor uns aos outros.”

 João 14.21:
“Aquele que tem os meus mandamentos e os 

guarda, esse é o que me ama; e aquele que me 
ama será amado por meu Pai, e eu também o 
amarei e me manifestarei a ele.”



  

Amor e Mandamento de Deus (13)
 João 15.9-12:
“Como o Pai me amou, também eu vos amei; 

permanecei no meu amor.
Se guardardes os meus mandamentos, 

permanecereis no meu amor; assim como também 
eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e 
no seu amor permaneço.

Tenho-vos dito estas coisas para que a minha 
alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja 
completa.

O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos 
outros, assim como eu vos amei.”



  

Amor e Mandamento de Deus (14)
 João 15.13-17:
“Ninguém tem maior amor do que este: de dar 

alguém a própria vida em favor dos seus amigos.
Sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando.
Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe 

o que faz o seu senhor; mas tenho-vos chamado 
amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos 
tenho dado a conhecer.

Não fostes vós que me escolhestes a mim; pelo 
contrário, eu vos escolhi a vós outros ...

Isto vos mando: que vos ameis uns aos outros.”



  

Amor e Mandamento de Deus (15)
 Romanos 12.10:
“Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor 

fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros.”
 Romanos 13.8-10:
“Nada devais a ninguém, exceto o amor com que vos 

ameis uns aos outros; pois quem ama o próximo 
[outro, hetero] cumpriu [encher, consumar] a lei.

Pois isto: 'Não adulterarás', 'não matarás', 'não furtarás', 
'não cobiçarás', e, se há qualquer outro mandamento, 
tudo nesta palavra [λογος] se resume [converge]: 
'Amarás o teu próximo como a ti mesmo'.

O amor não pratica o mal contra o próximo; de sorte que 
o cumprimento da lei é o amor.”



  

Amor e Mandamento de Deus (16)
 Efésios 5.1-2:
“Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados;

e andai em amor, como também Cristo nos amou e 
se entregou a si mesmo por nós, como oferta e 
sacrifício a Deus, em aroma suave.”

 I Tessalonicenses 3.12:
“e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns 

para com os outros e para com todos...”
 I Tessalonicenses 4.9:
“No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de 

que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estais por 
Deus instruídos para amar-vos uns aos outros;”



  

Amor e Mandamento de Deus (17)
 I Pedro 1.22-23:
“Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência 

à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, 
amai-vos, de coração, uns aos outros ardentemente,

pois fostes regenerados não de semente corruptível, 
mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a 
qual vive e é permanente.”

 I Pedro 4.8:
“Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para 

com os outros, porque o amor cobre multidão de 
pecados.”



  

Amor e Mandamento de Deus (18)
 I João 3.11,14,16,18:
“Porque a mensagem [αγγελια, angelia] que ouvistes 

desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos 
outros;...

Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, 
porque amamos os irmãos; aquele que não ama 
permanece na morte...

Nisto conhecemos o amor: que Cristo deu a sua vida 
por nós; e devemos dar nossa vida pelos irmãos...

Filhinhos meus, não amemos de palavra [λογος], nem de 
língua, mas de fato [εργον, ergon – obra] e de 
verdade...”



  

Amor e Mandamento de Deus (19)
 I João 3.22-24:
“e aquilo que pedimos dele recebemos, porque 

guardamos os seus mandamentos e fazemos 
diante dele o que lhe é agradável.

Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o 
nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos 
uns aos outros, segundo o mandamento que nos 
ordenou.

E aquele que guarda os seus mandamentos 
permanece em Deus, e Deus, nele. E nisto 
conhecemos que ele permanece em nós, pelo 
Espírito que nos deu.”



  

Amor e Mandamento de Deus (20)
 I João 4.7-10:
“Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor 

procede de Deus; e todo aquele que ama é nascido de 
Deus e conhece a Deus.

Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é 
amor.

Nisto se manifestou o amor de Deus em nós: em haver 
Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para 
vivermos por meio dele.

Nisto consiste o amor: não em que nós tenhamos 
amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o 
seu Filho como propiciação pelos nossos pecados.”



  

Amor e Mandamento de Deus (21)
 I João 4.11,12,19-21:
“Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos 

nós também amar uns aos outros.
Ninguém jamais viu a Deus; se amarmos uns aos 

outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é, em 
nós, aperfeiçoado.”

 “Nós amamos porque Ele nos amou primeiro.
Se alguém disser: 'Amo a Deus', e odiar a seu irmão, é 

mentiroso; pois aquele que não ama a seu irmão, a 
quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê.

Ora, temos, da parte dele, este mandamento: que aquele 
que ama a Deus ame também a seu irmão.”



  

Problema: Heresia – Docetismo 1
 2Jo 7:
Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os 

quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne; assim é 
o enganador [πλανος, planos, errante] e o anticristo.

 1Jo 4.1-3:
Amados, não deis crédito a qualquer espírito; antes, provai 

os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos 
profetas têm saído pelo mundo fora. 2 Nisto reconheceis o 
Espírito de Deus: todo espírito que confessa que Jesus 
Cristo veio em carne é de Deus; 3 e todo espírito que não 
confessa a Jesus não procede de Deus; pelo contrário, 
este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes 
ouvido que vem e, presentemente, já está no mundo.



  

Problema: Heresia – Docetismo 2
 Docetismo:

 Doutrina entre cristãos 'nominais' do séc. I, sob 
influência do dualismo gnóstico (espírito = bom; 
carne = má), que professavam que Jesus tinha 
apenas a aparência humana, mas não a plena 
natureza humana. (E a mensagem da Cruz??!!)

 1Jo 1.1:
“O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos 

com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as 
nossas mãos apalparam, com respeito ao Verbo da vida,”

 Jo 20.26-29: Tomé
 Ver também 1Jo 2.22: o Anticristo.



  

Completo Galardão
 2Jo 8:
Olhai por vos mesmos, para não perderdes aquilo 

que temos realizado com esforço, mas para 
receberdes completo galardão.

 Recompensa (μισθος, misthos, “salário”)
− Hb 11.6
− 1Co 3.8-15
− Ap 22.12



  

Permanecer na Doutrina
 2Jo 9:
Todo aquele que ultrapassa (ver Mt 15.2,3) a 

doutrina de Cristo e nela não permanece não tem 
Deus; o que permanece na doutrina, esse tem 
tanto o Pai como o Filho.

 1Jo 2.24:
Permaneça em vós o que ouvistes desde o 

princípio. Se em vós permanecer o que desde o 
princípio ouvistes, também permanecereis vós no 
Filho e no Pai.



  

Lição de Casa
 Estude os textos a respeito de:

− Hospitalidade:
 3Jo 5-10; 2Jo 10-11
 Rm 12.13; 1Tm 3.2; 5.10; Tt 1.8; Hb 13.2; 1Pe 4.9.
 Observe o contexto de cada versículo!

− Não ser cúmplice:
 Rm 16.17-18; Ef 5.11; 1Tm 5.22

− Cooperação (synergeō):
 1Co 3.9; 2Co 1.24; Tg 2.22
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