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2 João 

I.   Quem escreveu esta carta? 
A. Tudo indica que foi João o autor do Evangelho de João e autor de 1 João. 

O conteúdo, o estilo e vocabulário das obras são muito semelhantes. 
B. O autor se denomina o presbítero e dá a entender que os destinatários da carta sabem 

quem ele é. 

II.  Quem recebeu esta carta? 
A. A carta foi escrita “à senhora eleita e aos seus filhos”, parece ser uma igreja. 
B. A carta vai para uma comunidade cristã específica. 

III.  Quando esta carta foi escrita? 
A maioria dos estudiosos acredita que a carta foi escrita cerca do ano 95 d.C.  

IV.  Por que esta carta foi escrita? 
A. O assunto principal é a hospitalidade aos missionários em viagem. 
B. João escreve para que os irmãos possam julgar entre os falsos mestres e os genuínos 

missionários cristãos. 
C. Os irmãos devem analisar a mensagem dos mestres e o motivo que os inspira. 

ESBOÇO 

I.  INTRODUÇÃO  (1-3) 
A.  “à senhora eleita”  veja Efésios 5.22-33 e Apocalipse 21.9 e 1 Pedro 1.1,2;  5.13 
B.  João ama estes irmãos pois eles seguem a verdade de Cristo. 
C.  Todos os cristãos estão ligados uns aos outros pelos laços da verdade. 
D.  É a verdade que nos torna irmãos e o amor é a prova desta irmandade. 

II. A MENSAGEM  (4-11) 
A.  A Vida Interna da Comunidade Cristã.  (4-6) 

1. Os irmãos precisam se cuidar, seguindo sempre os mandamentos do Pai. 
2. Quanto maior o nosso conhecimento maior a nossa responsabilidade de  

obedecer ao que Deus nos revelou. 
3. O mandamento que temos desde o princípio é de amar uns aos outros. 1 João  
    3.11 
4. O amor não é apenas um sentimento.  O amor nos leva a servir e obedecer. 
5. Cristo nos libertou não para quebrar a lei mas para guardar as leis de Deus. 

B. O Perigo dos Falsos Mestres que vem de Fora.  (7-11) 
1. Há muitos enganadores neste mundo; emissários do diabo. 
2. Os irmãos tem que ficar atentos para não se deixarem enganar. 
3. A heresia destes mestres era que eles não confessavam Jesus vindo em carne. 
4. Avançar além de Cristo não é progresso mas apostasia. 
5. Os irmãos não devem acolher o falso mestre pois fazendo assim estariam  

participando de suas obras malignas. 

III. A CONCLUSÃO  (12-13) 
A. João espera visitar os irmãos e falar com eles pessoalmente. 
B. Os membros da congregação onde João está também enviam saudações. 

Aplicando a Palavra Hoje: 
1.  O que você precisa fazer para andar na verdade de Cristo? 
2.  Como você pode se proteger contra os falsos mestres? 
3.  O que você vai fazer esta semana para mostrar o seu amor por um irmão ou uma irmã?
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