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3 João 

O PORQUE DESTA CARTA: 
1.  Tudo indica que foi João, o autor do Evangelho de João, autor de 1 João e 2 João.              
     O conteúdo, o estilo e vocabulário das obras são muito semelhantes. 
2.  João escreve ao amado irmão e amigo Gaio. 
3.  A maioria dos estudiosos acredita que a carta foi escrita cerca do ano 95 d.C.  
4.  O assunto principal é a hospitalidade aos missionários em viagem. 

João escreve para incentivar os irmãos a demonstrar a hospitalidade cristã, aos 
genuínos missionários cristãos. 

O Didaquê manual das igrejas primitivas, tinha instruções sobre a hospitalidade.  Dizia que um irmão 
não deveria se hospedar por mais de um dia, ou em caso de necessidade, dois.  Se ficar três dias é 
falso profeta.  Ao partir, o irmão pode receber alimento para sua viagem mas, se pedir dinheiro é 
falso profeta.  O irmão não deve mercadejar o evangelho de Cristo. 

ESBOÇO 

I.  A MENSAGEM A GAIO  (1-8) 
Gaio era talvez o mais comum de todos os nomes do Império Romano.  Tudo indica que 
este irmão Gaio ocupava uma posição de liderança na igreja local. 
A.  Gaio é um amado amigo e irmão em Cristo e é possível que Gaio deve a sua 
conversão ao apóstolo João.  vs. 4 
B.  Em vs. 2,3 temos uma autorização bíblica para desejarmos o bem-estar físico bem 
como o bem-estar espiritual dos nossos irmãos em Cristo. 
C.  O que mais alegra João é saber que “seus filhos” estão andando na verdade. vs. 4 
Nossa conduta deve sempre corresponder com a nossa crença em Cristo. 
D.  Praticar a hospitalidade é um dever de todos os discípulos de Cristo, Romanos 12.13;  
Hebreus 13.2; 1 Pedro 4.9, e especialmente dos presbíteros.  1 Timóteo 3.2; Tito 1.8 
Quando acolhemos um irmão estamos recebendo o próprio Senhor.  Mateus 10.40-42 
Aqueles que pregam o Nome de Cristo são representantes de Cristo. 
E.  O ministro da palavra tem o direito de seu sustento.  Gálatas 6.6; 1 Timóteo 5.17,18 
F.  Os irmãos que sustentam os pregadores se tornam cooperadores em favor da 
verdade.  Todos os irmãos trabalham em conjunto para um único objetivo.   vs. 8 

II. A MENSAGEM CONCERNENTE A DIÓTREFES  (9,10) 
A.  Diótrefes é outro líder na congregação.  Mas ele ama a si próprio e recusa acolhida 
aos evangelistas em viagem e não deixa os irmãos dar esta acolhida. 
B.  Diótrefes rejeitou a instrução que ele recebeu de João, desafiando sua autoridade. 
C.  Cristo merece a preeminência em tudo, mas este Diótrefes visava posição e poder. 

III. A MENSAGEM CONCERNENTE A DEMÉTRIO (11,12) 
A.  Nós devemos imitar o bem e não o mal.   
B.  Demétrio foi um irmão que praticava o bem e merecia ser imitado. 

IV. A CONCLUSÃO E A SAUDAÇÃO (13,14) 
A.  João quer muito estar com os irmãos e vê-los “face a face”. 
B.  João os considera seus amigos e conhece cada um “nome por nome”. 

Aplicando a Palavra Hoje: 
1.  Como você pode praticar a hospitalidade cristã esta semana? 
2.  Fala sobre um irmão ou uma irmã que você gostaria de imitar.  Por que? 
3.  Você conhece todos os irmãos desta congregação “nome por nome”?   

O que você vai fazer para conhecer os irmãos que você não conhece ainda? 
4.  Vários irmãos têm várias reputações como aconteceu com Gaio, Diótrefes e Demétrio. 

Qual é a sua reputação nesta congregação?  Como você pode melhorá-la?
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