
Primeira Carta de

Jo�o
A Palavra da vida 

1 Ela existia desde o princ�pio. N�s a ouvimos e a temos visto com os nossos
pr�prios olhos. N�s a contemplamos e as nossas m�os a apalparam. N�s esta-

mos nos referindo � Palavra, que � a Vida. 2Essa Vida se manifestou e n�s a temos
visto e dela damos testemunho. N�s estamos lhes anunciando a Vida eterna que
estava com o Pai e nos foi manifestada. 3N�s temos visto e ouvido essa Palavra e
agora n�s a estamos anunciando a voc�s para que voc�s tamb�m tenham comu-
nh�o conosco. Ora, a nossa comunh�o � com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo.
4N�s, pois, lhes escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. 

Deus é luz e Ele perdoa nossos pecados 
5A mensagem que temos ouvido da parte de Jesus Cristo e lhes anunciamos �

esta: Deus � luz e nele n�o existe escurid�o nenhuma. 6Se dissermos que temos
comunh�o com Deus, mas continuarmos a viver na escurid�o, mentimos e n�o
estamos seguindo a verdade. 7Se, por�m, continuarmos a viver na luz, assim como
Deus est� na luz, temos comunh�o uns com os outros e o sangue de Jesus, seu
Filho, nos purifica de todo pecado. 

8Se dissermos que n�o temos pecados, estamos enganando a n�s mesmos e a
verdade n�o est� em n�s. 9Se confessarmos os nossos pecados, Deus nos perdoar�
e nos purificar� de toda injusti�a, pois Ele � fiel e justo. 10Se dissermos que n�o
temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem n�o
est� em nossos cora��es. 

Jesus Cristo é quem nos defende 

2 Filhinhos meus, eu estou lhes escrevendo estas coisas para que voc�s n�o
pequem. Por�m, se algu�m pecar, n�s temos um advogado junto ao Pai para

nos defender. Ele � Jesus Cristo, o justo. 2Ele foi oferecido em sacrif�cio pelos
nossos pecados e n�o somente pelos nossos pr�prios pecados, mas tamb�m pelos
do mundo inteiro. 

3Esta � a maneira pela qual podemos ter certeza de que conhecemos a Deus: obe-
decendo aos seus mandamentos. 4Aquele que diz: ÒEu o conhe�oÓ mas n�o obedece
aos seus mandamentos, � mentiroso e a verdade n�o est� nele. 5Entretanto, se
algu�m obedece � mensagem de Deus, o seu amor por Deus � verdadeiramente
aperfei�oado. Esta � a maneira pela qual podemos ter certeza de que estamos nele:
6se algu�m diz que permanece em Deus, deve tamb�m viver como Jesus viveu. 

Devemos amar uns aos outros 
7Queridos amigos, eu n�o estou lhes escrevendo um mandamento novo. Ele �

um mandamento antigo que voc�s tinham desde o princ�pio. Esse mandamento
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363 1 JOÌO 2.8Ð28

antigo � a mensagem que voc�s ouviram. 8Contudo, o mandamento que eu lhes
escrevo � novo. Este mandamento � verdadeiro e a sua verdade � vista em voc�s,
assim como foi vista em Cristo. Pois a escurid�o est� passando, e a verdadeira luz
j� est� brilhando. 

9Se algu�m diz que est� na luz mas odeia seu irm�o, ainda est� na escurid�o.
10Aquele que ama seu irm�o permanece na luz e n�o h� nada em sua vida que o
leve a pecar. 11Por�m, aquele que odeia seu irm�o, est� na escurid�o. Ele vive na
escurid�o e n�o sabe para onde vai, porque a escurid�o lhe cegou os olhos. 

12Filhinhos, eu estou lhes escrevendo porque os seus pecados s�o perdoados por
causa de Cristo. 13Pais, eu estou lhes escrevendo porque voc�s conhecem aquele
que existe desde o princ�pio. Jovens, eu estou lhes escrevendo porque voc�s t�m
vencido o Maligno*. 14Filhinhos, eu estou lhes escrevendo porque voc�s conhecem
ao Pai. Pais, eu estou lhes escrevendo porque voc�s conhecem aquele que existe
desde o princ�pio. Jovens, eu estou lhes escrevendo porque voc�s s�o fortes; a men-
sagem de Deus vive em voc�s e voc�s t�m vencido o Maligno. 

15N�o amem o mundo nem as coisas que existem no mundo. Quem ama o
mundo n�o ama ao Pai. 16Pois tudo que h� no mundo, aquilo que � agrad�vel �
nossa natureza pecadora, aquilo que � agrad�vel aos nossos olhos e o orgulho
pelas coisas desta vida, n�o vem do Pai, mas sim, do mundo. 17O mundo est� pas-
sando, bem como as coisas que as pessoas desejam. Por�m, aquele que faz a von-
tade de Deus, vive eternamente. 

Cuidado com os inimigos de Cristo 
18Filhinhos, o fim est� pr�ximo. E, como voc�s ouviram que o Inimigo de

Cristo vai chegar, tamb�m agora muitos inimigos de Cristo t�m surgido. � por
isso que sabemos que o fim est� pr�ximo. 19Eles sa�ram do nosso meio, contudo
n�o eram dos nossos. Eu digo isto porque, se eles fossem realmente dos nossos,
teriam permanecido conosco. No entanto eles se foram e isto mostra que nenhum
deles � dos nossos. 

20Voc�s, por�m, receberam* o Esp�rito* por aquele que � Santo e todos voc�s
conhecem a verdade. 21Eu estou lhes escrevendo n�o porque voc�s n�o conhecem a
verdade, mas porque a conhecem e porque nenhuma mentira pode vir da verdade. 

22Quem � o mentiroso? � aquele que diz que Jesus n�o � o Cristo! Os que
dizem isso s�o os inimigos de Cristo e negam n�o somente ao Filho como tam-
b�m ao Pai. 23Todo aquele que nega ao Filho, n�o tem ao Pai. Mas aquele que
confessa ao Filho, tem tamb�m ao Pai. 24Voc�s devem continuar no ensino que
aprenderam no princ�pio. Se permanecerem nesse ensino, permanecer�o tamb�m
no Filho e no Pai. 25E esta � a promessa que o pr�prio Pai nos fezÑvida eterna. 

26O que eu estou lhes escrevendo � a respeito daqueles que est�o procurando
engan�-los. 27Mas quanto a voc�s, o dom do Esp�rito*, que receberam de Cristo
permanece em voc�s e n�o h� necessidade de que ningu�m os ensine. O
Esp�rito* que voc�s receberam* lhes ensina todas as coisas e Ele � verdadeiro e
n�o falso. Portanto, voc�s tamb�m devem permanecer em Cristo, assim como o
pr�prio Esp�rito lhes ensinou. 

28Filhinhos, agora, pois, permane�am em Cristo para que n�s tenhamos con-
fian�a quando Ele aparecer e n�o sejamos envergonhados por Ele na sua volta.

Maligno O Diabo.

receberam Literalmente
Òforam ungidos comÓ.

Esp�rito Tamb�m �
chamado de ÒEsp�rito de
DeusÓ, ÒEsp�rito de
CristoÓ e ÒConselheiroÓ.

o dom do Esp�rito

Literalmente Òa un��oÓ.

que voc�s receberam

Literalmente Òcom o qual
voc�s foram ungidosÓ.
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29Voc�s sabem que Cristo � justo. Portanto, reconhe�am tamb�m que todo
aquele que faz o que � justo � filho de Deus. 

Somos filhos de Deus 

3 Pensem no grande amor que o Pai nos tem mostrado, ao ponto de sermos cha-
mados filhos de Deus. E, de fato, n�s somos filhos de Deus! Por essa raz�o o

mundo n�o nos conhece, pois o pr�prio mundo n�o conheceu a Ele. 2Queridos
amigos, agora somos filhos de Deus, mas ainda n�o sabemos o que vamos ser. N�s
sabemos que, quando Cristo voltar, seremos iguais a Ele, pois o veremos como
Ele �. 3E todo aquele que tem esta esperan�a em Cristo, purifica a si mesmo,
assim como Ele � puro. 

4Todo aquele que comete pecado, tamb�m desobedece � lei de Deus; pois
pecar � desobedecer � lei. 5Voc�s sabem que Cristo veio para tirar os pecados e
que nele n�o h� pecado nenhum. 6Todo aquele que permanece nele n�o vive
pecando. Todo aquele que vive pecando n�o o viu nem o conheceu. 

7Filhinhos, n�o deixem que ningu�m os engane. Aquele que pratica a justi�a �
justo, assim como Cristo � justo. 8Aquele que vive pecando pertence ao Diabo,
porque o Diabo vive pecando desde o princ�pio. A raz�o pela qual o Filho de
Deus veio foi esta: destruir as obras do Diabo. 

9Todo aquele que se tornou filho de Deus n�o vive cometendo pecado, pois a
ess�ncia divina permanece nele. Ora, ele n�o pode viver pecando porque tor-
nou-se filho de Deus. 10A maneira pela qual voc�s podem diferenciar os filhos de
Deus e os filhos do Diabo � esta: Todo aquele que n�o faz o que � justo e n�o
ama a seu irm�o n�o pertence a Deus. 

Devemos amar uns aos outros 
11Esta � a mensagem que voc�s ouviram desde o princ�pio: Que amemos uns

aos outros. 12N�o sejam como Caim, que era do Maligno* e matou a seu irm�o. E
por que ele o matou? Porque as suas obras eram m�s e as do seu irm�o boas. 

13Irm�os, n�o se admirem se o mundo os odeia. 14N�s sabemos que j� passa-
mos da morte para a vida, porque amamos os irm�os. Aquele que n�o ama perma-
nece na morte. 15Todo aquele que odeia seu irm�o � assassino. E voc�s sabem
que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. 16A maneira pela qual
conhecemos o que � o amor � esta: Cristo deu a sua vida por n�s. E n�s devemos
dar a nossa vida pelos irm�os. 17Ora, se algu�m possui bens neste mundo e,
mesmo vendo que seu irm�o est� passando necessidade, n�o tem pena dele,
como pode dizer que o amor de Deus permanece nele? 

18Filhinhos, nosso amor deve ser verdadeiro e n�o deve consistir de palavras ou
conversa, mas sim de boas a��es. 19Essa � a maneira pela qual podemos saber que
pertencemos � verdade. Essa � tamb�m a maneira pela qual podemos nos sentir
em paz com Deus, 20mesmo que o nosso cora��o nos acuse de termos pecado.
Deus � maior do que o nosso cora��o e conhece todas as coisas. 21Queridos ami-
gos, se o nosso cora��o n�o nos acusar de termos pecado, temos confian�a diante
de Deus. 22Ele nos d� o que pedimos porque n�s obedecemos aos seus manda-
mentos e tamb�m porque fazemos o que lhe agrada. 23Este � o seu mandamento:
Que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que amemos uns aos outros,
assim como Cristo nos ordenou. 24Quem obedece aos mandamentos de Deus vive

Maligno O Diabo.
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em Deus e Deus vive nele. � desta maneira que sabemos que Ele vive em n�s:
pelo Esp�rito* que Ele nos deu. 

Tomem cuidado com os falsos profetas 

4 Queridos amigos, n�o d�em cr�dito a todos os que dizem que s�o inspirados
por Deus. Ao contr�rio, ponham-nos � prova e verifiquem se o esp�rito que

eles t�m � mesmo de Deus ou n�o, pois muitos falsos profetas t�m sa�do pelo
mundo afora. 2A maneira pela qual voc�s podem verificar se o esp�rito que eles
t�m � mesmo de Deus � esta: Todo profeta* que confessa que Jesus Cristo veio �
terra em forma humana, tem o Esp�rito* de Deus. 3Todo profeta que n�o con-
fessa isso a respeito de Jesus, n�o tem o Esp�rito de Deus. Pelo contr�rio, ele tem
o esp�rito que guia o Inimigo de Cristo. Voc�s ouviram falar que esse esp�rito
estava para vir; pois bem, ele agora j� est� no mundo. 

4Filhinhos, voc�s pertencem a Deus e t�m vencido os falsos profetas, porque
aquele que est� em voc�s � maior do que aquele que est� no mundo. 5Esses fal-
sos profetas pertencem ao mundo. Por essa raz�o, aquilo que eles falam vem do
mundo e o mundo os ouve. 6N�s, por�m, pertencemos a Deus. Aquele que co-
nhece a Deus, nos ouve, mas aquele que n�o pertence a Deus, n�o nos ouve.
Desta maneira podemos reconhecer quem tem o Esp�rito* da verdade e quem
tem o esp�rito do erro. 

Deus é amor 
7Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Todo

aquele que ama � filho de Deus e conhece a Deus. 8Aquele que n�o ama n�o
conhece a Deus, pois Deus � amor. 9Foi assim que Deus mostrou o seu amor por
n�s: Ele enviou o seu �nico Filho ao mundo para que n�s tiv�ssemos vida por
meio dele. 10E o amor n�o consiste em n�s termos amado a Deus, mas sim nele
ter-nos amado. Deus mostrou o seu amor por n�s, enviando ao seu Filho para ser
oferecido em sacrif�cio pelos nossos pecados. 

11Queridos amigos, se Deus mostrou o seu amor por n�s dessa maneira, n�s tam-
b�m devemos amar-nos uns aos outros. 12Ningu�m jamais viu a Deus. Mas, se nos
amarmos uns aos outros, Deus vive em n�s e o seu amor � aperfei�oado em n�s.

13A prova que temos de que vivemos nele e de que Ele vive em n�s � esta: Ele
nos deu do seu Esp�rito*. 14N�s vimos e agora testemunhamos que o Pai enviou
ao seu Filho como Salvador do mundo. 15Se algu�m confessar que Jesus � o Filho
de Deus, Deus vive nele e ele em Deus. 16E n�s mesmos conhecemos e confia-
mos no amor que Deus tem por n�s. 

Deus � amor e, se algu�m viver no amor, Deus vive nele e ele vive em Deus.
17� dessa maneira que o amor � aperfei�oado em n�s para que no dia do julga-
mento tenhamos confian�a. N�s poderemos ter essa confian�a porque, em nossa
vida neste mundo, somos iguais a Cristo. 18No amor n�o existe medo. Pelo con-
tr�rio, o perfeito amor tira o medo. O medo est� ligado ao castigo, por isso, aquele
que tem medo, n�o est� aperfei�oado no amor. 

19N�s amamos porque Deus nos amou primeiro. 20Se algu�m disser: ÒEu amo
a DeusÓ, mas odiar seu irm�o, � mentiroso. Pois aquele que n�o ama seu irm�o, a
quem v�, n�o pode amar a Deus, a quem n�o v�. 21Ora, o mandamento que rece-
bemos dele foi este: Que aquele que ama a Deus, ame tamb�m a seu irm�o. 

Esp�rito Tamb�m �
chamado de ÒEsp�rito de
DeusÓ, ÒEsp�rito de
CristoÓ e ÒConselheiroÓ.

profeta Uma pessoa que
falava por Deus. Essa
pessoa falava freq�en-
temente de coisas que
aconteceriam no futuro.
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A nossa vitória sobre o mundo 

5 Todo aquele que cr� que Jesus � o Cristo*, � filho de Deus. E todo aquele
que ama ao Pai, tamb�m ama os filhos dele. 2A maneira pela qual sabemos se

amamos os filhos de Deus � esta: Se amarmos a Deus e obedecermos aos seus
mandamentos. 3Pois amar a Deus � obedecer aos seus mandamentos. E os seus
mandamentos n�o nos s�o penosos, 4porque todo aquele que � filho de Deus
vence o mundo. E � isto que nos d� a vit�ria sobre o mundo: a nossa f�. 5Quem
vence o mundo sen�o aquele que cr� que Jesus � o Filho de Deus? 

O testemunho sobre Jesus Cristo 
6Jesus Cristo � aquele que veio por meio de �gua* e sangue*. Ele n�o veio

somente com �gua, mas com a �gua e o sangue. E o Esp�rito* � o que d� testemu-
nho, porque o Esp�rito � a verdade. 7H�, pois, tr�s que d�o testemunho: 8o Esp�rito,
a �gua e o sangue. E estes tr�s est�o em harmonia. 9Se n�s aceitamos o testemunho
dos homens, devemos reconhecer que o testemunho de Deus tem mais valor, pois
consiste no testemunho que Deus deu a respeito do seu pr�prio Filho. 10Aquele
que cr� no Filho de Deus, tem dentro de si mesmo este testemunho. Aquele que
n�o acredita no que Deus disse, o faz mentiroso, porque n�o acredita no testemu-
nho que Deus deu a respeito do seu Filho. 11E o testemunho � este: Que Deus nos
deu a vida eterna e esta vida � encontrada no seu Filho. 12Aquele que tem o Filho,
tem a vida. Aquele que n�o tem o Filho de Deus, n�o tem a vida. 

Nós temos a vida eterna 
13Eu estou escrevendo estas coisas a voc�s que cr�em no Filho de Deus para que

saibam que t�m a vida eterna. 14N�s temos muita confian�a em Deus, pois sabemos
que, se lhe pedirmos alguma coisa e se o nosso pedido estiver de acordo com a sua
vontade, Ele nos atender�. 15E, se sabemos que Ele atende a todos os nossos pedi-
dos, temos a certeza de haver conseguido todas as coisas que lhe pedimos.

16Se algu�m vir a seu irm�o cometer pecado que n�o leva � morte, deve orar e
Deus lhe dar� vida. Refiro-me aos que cometem pecado que n�o leva � morte. H�
pecado que leva � morte e por esse n�o digo que se deva orar. 17Toda maldade �
pecado; mas nem todo pecado leva � morte. 

18Sabemos que todo aquele que se torna filho de Deus n�o vive em pecado.
Por�m, o Filho de Deus o guarda e o Maligno* n�o consegue atingi-lo. 19Sabemos
que pertencemos a Deus, embora o mundo inteiro esteja debaixo do poder do
Maligno. 20Tamb�m sabemos que o Filho de Deus j� veio e nos tem dado enten-
dimento para que possamos reconhecer ao verdadeiro Deus. E n�s estamos
naquele que � verdadeiro, uma vez que estamos em seu Filho Jesus Cristo. Este
� o verdadeiro Deus e a vida eterna. 21Filhinhos, afastem-se dos �dolos.

Cristo O ungido (Messias)
ou o escolhido de Deus.

�gua Provavelmente
Ò�guaÓ aqui se refere ao
batismo de Jesus.

sangue Provavelmente
ÒsangueÓ aqui se refere ao
sangue da morte de Jesus.

Esp�rito Tamb�m �
chamado de ÒEsp�rito de
DeusÓ, ÒEsp�rito de
CristoÓ e ÒConselheiroÓ.

Maligno O Diabo.
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