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Segunda e Terceira Cartas de João

− Plano de Curso:
 Aula 1: O Autor e “Suas” Idéias
 Aula 2: Os Destinatários e o Contexto em que as 

Cartas foram escritas
 Aula 3: A Mensagem de Segunda João
 Aula 4: A Mensagem de Terceira João, 

Conclusão



Revisão das Aulas 1 a 3

 2Jo e 3Jo = Menores Cartas do Novo 
Testamento; listadas nas Epístolas Gerais, 
mas são Cartas pessoais.

− O Autor: João, o Apóstolo
− Destinatários:

 “Senhora eleita... e seus filhos”
 Gaio

− Palavras-Chaves: Verdade, Alegria, Amor, 
Mandamento



Saudação Inicial
− 3João 2: “Amado, acima de tudo, faço votos 

por tua prosperidade e saúde, assim como é 
próspera a tua alma.”

 Prosperidade:
− O verbo ευοδοω é composto pelo advérbio eu, 

“bem”, e hodos, “caminho”; Rm 1.10; 1Co 16.2.
 Saúde:

− O verbo υγιαινω e o adjetivo υγιης (origens do 
português: “higiene”) têm o sentido literal de 
“saúde” (e cura) física, mas também se aplicam 
à “sã” doutrina (2Tm 4.3, etc.), e linguagem (Tt 
2.8).

 Integridade (material e espiritual)



Alegria pela Fidelidade

− 3Jo 3-4: “Alegro-me muito pela vinda de irmãos 
e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu 
andas na verdade.  Não tenho maior alegria do 
que esta, a de ouvir que meus filhos andam na 
verdade.”

 “Andar” = figura de “Viver”, “Praticar”
 Na verdade = em amor = conforme o 

Mandamento (2Jo 4-6) – aula passada



Fidelidade e Hospitalidade (1)

− 3Jo 5-7: Amado, procedes fielmente naquilo que 
praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo 
quando são* estrangeiros, 6 os quais, perante a 
igreja, deram testemunho do teu amor.

Bem farás encaminhando-os em sua jornada por 
modo digno de Deus; 7 pois por causa do Nome 
foi que saíram, nada recebendo dos gentios.



Fidelidade e Hospitalidade (2)

− 1Tm 3.2: “É necessário, portanto, que o bispo 
seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, 
temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto 
para ensinar;”

− Tt 1.8: “Porque é indispensável que o bispo seja 
[7]...  hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, 
piedoso, que tenha domínio de si,...”



Fidelidade e Hospitalidade (3)

− 1Tm 5.10: “Não seja inscrita senão viúva que 
[9a]... seja recomendada pelo testemunho de 
boas obras, tenha criado filhos, exercitado 
hospitalidade,...”



Fidelidade e Hospitalidade (4)

− Rm 12.13: “Amai-vos cordialmente uns aos 
outros com amor fraternal, [10a]... compartilhai as 
necessidades dos santos; praticai a 
hospitalidade;...”

− Hb 13.2: “Seja constante o amor fraternal. 2 Não 
negligencieis a hospitalidade, pois alguns, 
praticando-a, sem o saber acolheram anjos.”



Fidelidade e Hospitalidade (5)

− 1Pe 4.9: “Acima de tudo, porém, tende amor 
intenso uns para com os outros, [8a]... Sede, 
mutuamente, hospitaleiros, sem murmuração. 10 
Servi uns aos outros,...” → TODOS



Fidelidade e Hospitalidade (6)

− 3Jo 8: “Portanto, devemos acolher 
esses irmãos, para nos tornarmos 
cooperadores da verdade”.

Cooperador = συνεργος, synergos (→sinergia)
− 1Co 3.9: “Porque de Deus somos 

cooperadores; lavoura de Deus, edifício 
de Deus sois vós”.



Fidelidade e Hospitalidade (7)

− 2Co 1.24: “não que tenhamos domínio sobre 
a vossa fé, mas porque somos cooperadores 
de vossa alegria; porquanto, pela fé, já estais 
firmados.”.

− Tg 2.22: Fé e Obra



Hospitalidade – Uma Exceção
− 2Jo 10-11: “Se alguém vem ter convosco e não 

traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem 
lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que 
lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas 
obras más.”

 Qual doutrina?
− Jesus Cristo vindo em carne (2Jo 7; 1Jo 4.1-3)

J

 Boas-Vindas = Saudações (χαιρειν): “Graça!”
− Equivale a reconhecer como “irmão”.

 Cúmplice = κοινωνεω, koinōneō, ter 
comunhão



Não sejais cúmplices! (1)

− Rm 16.17-18: “Rogo-vos, irmãos, que noteis 
bem aqueles que provocam divisões e 
escândalos, em desacordo com a doutrina que 
aprendestes; afastai-vos deles, porque não 
servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu 
próprio ventre; e, com suaves palavras e lisonjas, 
enganam o coração dos incautos”.



Não sejais cúmplices! (2)

− Ef 5.11: “E não sejais cúmplices nas obras 
infrutíferas das trevas; antes, porém, 
reprovai-as.”

− 1Tm 5.22b: “Não te tornes cúmplice de 
pecados de outrem.”



PAUSA PARA ORAÇÃO
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Problema: Má Liderança (1)

 3Jo 9-10: “Escrevi alguma coisa à igreja; mas 
Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre 
eles, não nos acolhe. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei 
lembradas as obras que ele pratica, proferindo 
contra nós palavras maliciosas. E, não satisfeito 
com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, 
como impede os que querem recebê-los e os 
expulsa da igreja”.



Problema: Má Liderança (2)

 “não nos acolhe” (os irmãos enviados por 
João); ver Mt 10.40:

“Quem vos recebe recebe a mim [Jesus]; e 
quem me recebe recebe aquele que me 
enviou [o Pai].”

Um problema de AUTORIDADE!



Problema: Má Liderança (3)

 Diótrefes = “nutrido, cuidado, por Zeus”
 Nome Gentio (Não-Judeu)

 “gosta de exercer a primazia” (RA):
− É uma única palavra no Grego: φιλοπροτευω 
− A ambição ao episcopado não é um problema:

 “Fiel é a palavra: se alguém aspira [oregomai] ao 
episcopado, excelente obra almeja.” (1Tm 3.1)

− Entretanto, há várias exigências de CARÁTER 
(1Tm 3.2-7), dentre elas: “moderado,... 
hospitaleiro,.. cordato, inimigo de contendas,...”



O Bom Exemplo (1)

 3Jo 11: “Amado, não imites o que é mau, senão o que 
é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus; 
aquele que pratica o mal jamais viu* a Deus”.

 “jamais viu” (RA) x “não tem visto” (RC):
NVI: “não viu”

 O verbo οραω (horaō, “olhar”) está no perfeito (ação 
completa, não necessariamente no passado);

 Os particípios ativos estão no presente (ação contínua) 
= “aquele que persiste na prática do...” 

 “Todo aquele que permanece nele não vive pecando; 
todo aquele que vive pecando não o viu, nem o 
conheceu.” (1Jo 3.6 – cf. v. 9)



O Bom Exemplo (2)

 Imitar (μιμεομαι → “mimetismo” - camaleão)
− “Sede meus imitadores, como também eu sou de 

Cristo.” (1Co 11.1)
− “Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos 

amados;” (Ef 5.1)
− “Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos 

pregaram a palavra de Deus; e, considerando 
atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que 
tiveram.” (Hb 13.7)

− Exemplo como trabalhador (2Ts 3.6-10)
− Sede... como Deus é... (Mt 5.48; Lc 6.36; 1Pe 1.16)

 



O Bom Exemplo (3)

 3Jo 12: “Quanto a Demétrio, todos lhe dão 
testemunho, até a própria verdade, e nós 
também damos testemunho; e sabes que o 
nosso testemunho é verdadeiro”.

− Contraste com Diótrefes
− Verdade = Espírito Santo? (1Jo 5.6)
− Quem é Demétrio?



Saudação Final (1)

 Em ambas as cartas (2Jo 12 e 3Jo 13) o 
início da despedida é semelhante:

“Muitas coisas tinha que [vos / te] escrever; 
todavia, não quis fazê-lo com tinta [e papel / e 
pena], pois espero [ir ter convosco / ver-te em 
breve]. Então, conversaremos de viva voz*”.

* Grego: “boca a boca” = português “face a face”



Saudação Final (2)
 Tinta = μελαν, melan (2Co 3.3) ← “negro”
 Papel = χαρτης, chartēs → carta, “papiro”
 Pena = καλαμος, kálamos, “caniço”→ caneta

− As cartas se complementam!!



Saudação Final (3)
 3Jo 15: “A paz seja contigo. Os amigos te 

saúdam. Saúda os amigos, nome por nome”.
− “A paz seja contigo!” = saudação judaica (Jo 

20.19)
− “Amigos” = φιλοι, philoi, ver João 15.13-15
− “Por nome”: “Aquele, porém, que entra pela 

porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o 
porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele 
chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as 
conduz...” (Jo 10.2-3)
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