
TEMA: PARA QUE N'ELE NOSSOS POVOS TENHAM VIDA

Lema: Nós amamos porque Deus primeiro nos amou  
(1Jo4,19)
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ESTRUTURA  DA PRIMEIRA  CARTA  DE  JOÃO
1,1-4 PRÓLOGO Palavra(Verbo) Encarnada

1,5-2,28 1ª PARTE CAMINHAR NA LUZ

1,5-7 Introdução

1,8-2,2 1ª Condição Confessar o pecado, purificado pelo sangue de Jesus

2,3-11 2ª Condição Observar o Mandamento do Amor

2,12-17 3ª Condição Não amar o Mundo

2,18-28 4ª Condição Preservar-se dos anticristos

2,29-4,6 2ª PARTE VIVER COMO FILHOS DE DEUS

2,29-3,2 Introdução

3,3-10 1ª Condição Romper com o pecado

3,11-24 2ª Condição Observar o Mandamento do amor

4,1-6 3ª Condição Discernir o verdadeiro Espírito

4,7-5,13 3ªPARTE AMOR E FÉ

4,7-5,4 O Amor Deus é Amor

5,5-13 A Fé Crer em Jesus, Filho  de Deus

5,14-21 EPÍLOGO
A Oração pelos pecadores e a fé em Jesus 

Cristo



1,1-4      PRÓLOGO   

PALAVRA(VERBO)  ENCARNADA



O fundamento teológico e catequético para

toda comunhão verdadeira com o Pai é a

pessoa de Jesus Cristo, feito carne/corpo

humano, que os seguidores ouviram, viram

com seus próprios olhos e apalparam com

suas próprias mãos (1,1-4)



1,5-2,28   PRIMEIRA PARTE 

CAMINHAR NA LUZ

1,5-7 Introdução 

" Deus é luz (...) Ele é fiel e justo" (1,5.9)



1,5b - "Deus é luz" - "Javé é minha luz e minha 

salvação" (Sl 27,1)

Jesus é a luz do mundo (Jo 8,12)

Antítese luz X trevas (Jo 3,19-21)

1,7 - quem caminha com o Deus Luz e Jesus Luz 

deve caminhar na verdade, ou seja, realizando a 

vontade de Deus: a justiça, o amor, o bem, a 

comunhão, a vida
1,5-2,28      1ª  Parte 

Caminhar  na  Luz 



1,8-2,2   1ª Condição

Confessar o pecado, 

Purificado pelo sangue de Jesus

"Mas, se caminhamos na luz, como Deus está 

na luz, então estamos em comunhão uns com 

os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, 

nos purifica de todo pecado" (1,7)

1,5-2,28      1ª  Parte 

Caminhar  na  Luz 



Pecado = indiferença, prática da injustiça

o "sangue" = paixão e morte de Jesus,

consequência de sua prática do amor, da

justiça, da solidariedade com as pessoas

empobrecidas e enfraquecidas

1,5-2,28      1ª  Parte 

Caminhar  na  Luz 



Jesus é identificação com o Servo Sofredor (Is

42,1-9; 49,1-9a; 50,4-11; 52, 13_53,12)

o messianismo de Jesus passa pela cruz porque

ele assumiu a causa do amor, da misericórdia e

da justiça até o fim.

1,5-2,28      1ª  Parte 

Caminhar  na  Luz 



Dissidentes da comunidade joanina: precursores de

uma corrente cristã que se desenvolveu no

gnosticismo (gnosis- conhecimento) e no docetismo

(dokein - parecer, ter o aspecto de) do séc. II,

baseados no dualismo do espírito e do corpo, do

bem e do mal.

Negavam a existência de um corpo material a

Jesus Cristo (apenas aparência); seria apenas

espírito.
1,5-2,28      1ª  Parte 

Caminhar  na  Luz 



2,3-11  2ª Condição   

Observar o Mandamento 

do Amor

"Quem diz que permanece em Deus deve 

caminhar como Jesus caminhou" (2,6)

1,5-2,28      1ª  Parte 

Caminhar  na  Luz 



O mandamento do amor de Deus torna-se

realidade na palavra, na prática e na

caminhada de Jesus

1,5-2,28      1ª  Parte 

Caminhar  na  Luz 



2,12-17  3ª Condição

Não amar o Mundo

"Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não 

está nele" (2,15b)

1,5-2,28      1ª  Parte 

Caminhar  na  Luz 



O cristão que acredita em Jesus feito carne e

pratica o seu evangelho, é perseguido pelo

mundo do Maligno também, mas o mundo e os

desejos que vêm dele passam

X

Quem faz a vontade de Deus permanece para 

sempre 
1,5-2,28      1ª  Parte 

Caminhar  na  Luz 



 Como viver a vontade do Pai e "daquele que

existe desde o princípio", ou seja, Jesus Cristo

Verbo encarnado?

Como pregar e viver o espírito cristão no

mundo do Maligno que busca de forma

desenfreada bens, poder, prazer e honra?

1,5-2,28      1ª  Parte 

Caminhar  na  Luz 



TER (bens) 

"quem possui os bens deste mundo... fecha o 

coração"

X

partilha dos dons

Resposta das comunidades primitivas:

1,5-2,28      1ª  Parte 

Caminhar  na  Luz 



PODER 

Na tradição bíblica, o poder vem de Deus para

estabelecer o poder-serviço, na justiça e no

amor

Resposta das comunidades primitivas:

1,5-2,28      1ª  Parte 

Caminhar  na  Luz 



PRAZER (maus desejos)  

exploração do corpo da pessoa em todas as 

dimensões: 

libertinagem, trabalho escravo

X

construir relações pautadas no amor e na 

solidariedade, 

considerar cada pessoa em sua dignidade de filho/a 

de Deus, Pai criador

Resposta das comunidades primitivas:

1,5-2,28      1ª  Parte 

Caminhar  na  Luz 



HONRA (status)  

estratificação social - sociedade escravagista

X

introduzir relações de irmandade como filhos do 

mesmo Pai

para superar a desigualdade e a diferença de status 

e para implementar a mensagem do amor ao próximo 

na vida comunitária

Resposta das comunidades primitivas:

1,5-2,28      1ª  Parte 

Caminhar  na  Luz 



2,18-28   4ª Condição  

Preservar-se dos anticristos

"Quem é o mentiroso, senão quem  nega que 

Jesus é o Messias? Esse tal é o Anticristo, 

aquele que nega o Pai e o Filho" (2,22)

1,5-2,28      1ª  Parte 

Caminhar  na  Luz 



"Anticristo" ( falsos profetas, enganosos, mentirosos)

afirma ter o conhecimento especial, religioso e pessoal 

de Deus, 

por isso acredita estar em perfeita comunhão com Deus e 

não ter pecado nem julgamento. 

não acredita na paixão e morte de Jesus, nem no amor 

sacrifical de Jesus de Nazaré a serviço da justiça e da 

vida

nega a encarnação do Verbo, separa  fé no Cristo e vida 

prática

apresenta um Cristo totalmente espiritualizado, 

desvinculado das questões humanas (sociedade, 

política, economia) 1,5-2,28      1ª  Parte 

Caminhar  na  Luz 



A salvação é entendida como sendo fruto 

simplesmente do conhecimento de Deus,

sem a prática da justiça e do amor como Jesus 

ensinou

1,5-2,28      1ª  Parte 

Caminhar  na  Luz 



2,29 - 4,6    SEGUNDA   PARTE 

VIVER COMO FILHOS 

DE DEUS

2,29-3,2  Introdução 

“...o mundo não nos conhece, porque também 

não conhece a Deus’’ (3,1b)

2,29 – 4,6      2ª  Parte 

Viver como Filhos de Deus



3,3-10    1ª Condição

Romper com o pecado

“Todo aquele que não pratica a justiça, quem 

não ama seu irmão, não é de Deus” (3,10)

2,29 – 4,6      2ª  Parte 

Viver como Filhos de Deus



2,29 – 4,6      2ª  Parte 

Viver como Filhos de Deus

“Em Jesus não existe pecado”.(5b)

Romper o pecado é permanecer em Jesus, 

pela pratica da justiça e no amor ao próximo. 



3,11-24 2ª Condição 

Observar o 

Mandamento do Amor

"Filhinhos, não amemos com palavras nem 

com a língua, mas com obras e na verdade" 

(3,18)

2,29 – 4,6      2ª  Parte 

Viver como Filhos de Deus



A fé em Jesus da historia deve ser traduzida

no amor ao próximo, em gesto concreto na

vida cotidiana.

Um amor concreto que nos move à

compaixão e à solidariedade com as pessoas

pobres e oprimidas.

O amor faz ressurgir a vida

2,29 – 4,6      2ª  Parte 

Viver como Filhos de Deus



4,1-6 3ª Condição

Discernir o 

Verdadeiro  Espírito

“É assim que vocês saberão se alguém tem o 

Espírito de Deus: Quem reconhece que Jesus 

Cristo veio na carne, esse vem da parte de Deus. 

E todo aquele que não reconhece a Jesus, não 

vem de Deus. Esse é o espírito do Anticristo.” 

(4,2-3)
2,29 – 4,6      2ª  Parte 

Viver como Filhos de Deus



Fé vivida e testemunhada – Quem acredita

em Jesus, o Messias encarnado, “tem o

testemunho dentro de sí mesmo” (cf. Jo 15,27)

E reconhece Jesus Cristo, como o Filho de

Deus, implica em comprometer-se com a

construção de uma sociedade justa e solidaria

em oposição as realidades que negam a vida

do ser humano.
2,29 – 4,6      2ª  Parte 

Viver como Filhos de Deus



4,7-5,13    TERCEIRA   PARTE 

AMOR E FÉ

4,7-5,4     O Amor  

"Deus é amor: quem permanece no amor 

permanece em Deus, e Deus permanece nele" 

(4,16)

4,7–5,13  3ª  Parte 

Amor e Fé



Deus é amor!

O autor de 1Jo quer fortalecer a fé e o

ensinamento tradicional dos cristãos para não

serem seduzidos pelos anticristos e falsos

profetas. Para tanto, insiste no ensinamento e

no projeto da comunidade:

4,7–5,13  3ª  Parte 

Amor e Fé



1. O Verdadeiro: Deus é o único verdadeiro

conhecido pelo que Ele é: Vida e Amor. Só

no amor, todos os seres vivos permanecem

em comunhão com Ele. O amor de Deus se

concretiza no amor ao próximo para que

todas as pessoas tenham a vida em plenitude

(Jo 10,10).

4,7–5,13  3ª  Parte 

Amor e Fé



2. Jesus Cristo: O amor de Deus se revela 

e se concretiza na vida de Jesus feito carne, 

verdadeiro ser humano que sofre e morre 

na cruz, por amor ao próximo, até o fim.

4,7–5,13  3ª  Parte 

Amor e Fé



3. Os filhos de Deus X os filhos do diabo:

"Todo aquele que não pratica a justiça,

quem não ama seu irmão, não é de Deus"

(3,10).

A obra do amor e da justiça dos cristãos se

manifesta sobretudo na vida comunitária.

4,7–5,13  3ª  Parte 

Amor e Fé



4. Os ídolos: o termo indica o mundo dos

império romano, seus deuses e suas seduções.

A fé ativa e o amor ao próximo levam os

cristãos a assegurarem a construção do reino

da vida. "Esta é a vitória que vence o mundo:

a nossa fé" (5,4).

4,7–5,13  3ª  Parte 

Amor e Fé



5. A vida eterna: é a vida dada por Deus por 

meio de Jesus Cristo, sobretudo a vida eterna 

do Ressuscitado que continua presente no 

meio dos cristãos. Jesus continua movendo e 

animando a comunidade a viver na 

fraternidade e na plenitude.

4,7–5,13  3ª  Parte 

Amor e Fé



5,5-13     A Fé

Crer em Jesus, Filho  de Deus

"Quem é que pode vencer o mundo, a não ser 

quem acredita que Jesus é o Filho de Deus?" 

(5,5)

4,7–5,13  3ª  Parte 

Amor e Fé



5,14-21     EPÍLOGO

A ORAÇÃO PELOS PECADORES E A FÉ 

EM JESUS CRISTO



Sem ter medo de perder sua vida na perseguição do 

império romano, a comunidade da 1Jo pratica o 

Evangelho do Jesus da história, amando seu próximo e 

partilhando os bens deste mundo, e torna-se, 

historicamente, uma luz da vida eterna do Sagrado, no 

meio dos pobres sofredores.

É preciso plantar o amor, o respeito e o perdão na vida 

social com a fé no Deus do amor. É urgente recuperar a 

humanidade de todos os seres humanos para defender 

a vida, praticando a solidariedade e o amor. 
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