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1. Autoria 

A primeira epístola de João2 e a epístola aos Hebreus são as únicas epístolas do Novo 

Testamento que não tem indicação de autoria no próprio texto, o que as torna bem particulares. Normalmente o 

local mais apropriado para se buscar informações sobre a autoria de uma epístola é na própria carta, pois 

espera-se que o autor identifique-se a quem escreve. Essa é uma característica recorrente em Paulo (cf. 

Rm.1.1; 1Co.1.1; 2Co.1.1 etc) e observada em Pedro (1Pe.1.1; 2Pe.1.1), Tiago (Tg1.1) e Judas (Jd.1). 

Entretanto, no caso de uma epístola sem identificação de autoria, temos que recorrer ao testemunho dos pais 

da igreja e da teologia cristã. Muito embora a epístola seja anônima, "há fortes evidências, contudo, de que 

João, o apóstolo, seja o autor3". 

 

A. Evidências Externas 

Em primeiro lugar, vamos observar aquilo que alguns comentaristas têm denominado como 

alusão4 aos escritos joaninos em escritos patrísticos. Clemente de Roma5 teria utilizado uma expressão 

tipicamente joanina ao afirma que os eleitos de Deus são "aperfeiçoados no amor" (Cr. Co49). Na Epístola a 

Diogeneto6 podemos encontrar diversas expressões compatíveis com a literatura e teologia de João. Sobre o 

amor de Deus vemos algumas aproximações da linguagem joanina (EpDg 10; cf. Jo.3.16). Já quando fala 

sobre Cristo vemos claras indicações de influências joaninas, pois nesta epístola Cristo é também denominado 

como Unigênito (EpDg 10; cf. 1Jo.5.9) e Logos (EpDg 11, 12; cf. Jo.1.14), além de afirmar de modo muito 

semelhante a manifestação de Cristo ao homens (EpDg 8; cf. Jo.1.18). 

Sobre essas citações históricas, Stott diz: "Não há nenhuma citação formal ou exata, nem 

qualquer menção nominal de João ou das epístolas" e por essa razão devemos considerar essas citações 

apenas como "ecos da linguagem joanina, derivada tanto da primeira epístola como do evangelho ou da 

teologia joanina corrente7" 

Entretanto podemos encontrar declarações mais explícitas da Primeira Epístola joanina em outros 

pais da igreja8. Policarpo de Esmirna, por exemplo, no sétimo capítulo de sua epístola aos Filipenses diz: 

                                            
2 Apesar de levar esse nome, não deve-se concluir necessariamente que tenha sido escrita por João, o 
apóstolo de Cristo. A Autoria desse documento tem sido amplamente discutida, mas vale o lembrete que, ainda 
que não tenha sido o João, o discípulo amado, o autor do mesmo, os comentaristas estão certos de que a 
tradição joanina o produziu. Na discussão que se segue, a opinião do autor deste estudo fica evidente. 
3 PINTO, Carlos Osvaldo, Teologia Bíblica do Novo Testamento - 1 João. Material não publicado. 
4 Russel Norman Champlin, por exemplo, denomina esses fatos como "ecos" ou até mesmo "influências".Vol. 
VI, pp.215. 
5 Clemente de Roma foi bispo em Roma de 92 a 101 d.C., segundo o site www. Catholicapologetics.Net (cf. 
www.bibliacatolica.com.br/historia_biblia/58.php), e durante esse período teria escrito sua epístola aos 
Corintios. Se esse dado é acurado, João ainda está vivo quando Clemente escreve sua epístola. 
6 Data-se essa epístola a cerca de 110 d.C. Entretanto, nada sabe-se com certeza sobre ela. 
7 STOTT, John. I, II, II João - Introdução e Comentário. pp.14 
8 Para ver mais referências histórias a confirmação da autoria joanina ver: CHAMPLIN, Russel Norman, O novo 
testamento interpretado versículo por versículo. Vol. VI, pp.215-6; STOTT, Jonh, I,II e III João - Introdução e 
Comentário. pp.13-15 
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"Aquele que não confessa que Jesus veio em carne é o anticristo" que parece uma conclusão tirada de 

1Jo.4.2,3, com possível alusão a 1Jo.2.22 e 2Jo.7. Sobre Papias, Irineu disse: "Essas coisas são atestadas por 

Papias, que foi ouvinte de João e companheiro de Policarpo, um escritor antigo que os menciona no quarto 

livro de suas obras9". Eusébio diz o seguinte sobre ele: "O mesmo autor [Papias] fez uso de testemunhos da 

primeira epístola de João e igualmente da de Pedro10".  

Entretanto, apenas a partir de Irineu é que encontramos claras declarações sobre a autoria joanina 

tanto do evangelho como da primeira epístola. No terceiro livro de Adversus Haereses, especificamente no 

capítulo 16, Irineu se dedica a demonstrar através dos escritos apostólicos que Jesus Cristo era Único e o 

Mesmo, o único Filho de Deus, perfeito Deus e perfeito homem. Nos versos 2-5 vemos claras interações com a 

epístola e com o evangelho, incluindo uma citação exata de Jo.20.31. Pouco à frente, vemos uma citação de 

1Jo.2.1 referendada ao apóstolo João. Entretanto no verso 8 vemos claramente a identificação de autoria entre 

Evangelho e Epístola. Ao atacar aqueles que ensinavam erroneamente sobre a realidade de Deus e Cristo, 

Irineu diz: 

 

A doutrina deles é homicida, pois criam inúmeros deuses, simulam vários pais, 
rebaixando e dividindo o Filho de Deus de várias formas. Contra essas pessoas 
é que o Senhor havia nos avisado anteriormente; e Seu discípulo em sua 
epístola já havia mencionado, nos mandando evitá-los, quando diz: "Muitos 
enganadores tem entrado no mundo, que não confessam que Jesus Cristo veio 
em carne. Esses são os enganadores e o anticristo. Acautelai-vos para que 
vocês não percam o que temos realizado com esforço" [2Jo.1.7-8]. E novamente 
diz em sua epistola: "Muitos falsos profetas tem saído ao mundo. Nisto 
conhecereis o Espírito de Deus: Todo espírito que confessa que Jesus veio em 
carne é de Deus, e todo espírito que separa Jesus Cristo não é de Deus, mas é o 
anticristo" [1Jo.4.1-2]. Essas palavras concordam com as que disse no 
evangelho: "e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso é que exclama 
em sua epístola: "Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus" 
[1Jo.5.1]" 
 

 

Nesta lista poderiam ser lembrados, Clemente de Alexandria que "evidentemente conhecia mais 

de uma epístola joanina, desde que emprega a expressão, 'a epístola maior' e atribui aos 'apóstolo João'"11; 

Tertuliano, que cita ao menos cinqüenta vezes a primeira epístola em seus escritos contra Marcião; Cipriano de 

Cartago e Eusébio, que alista a primeira epístola entre os livros aceitos. 

 

B. Evidências Internas 

Para demonstrar a autoria joanina da primeira carta de João, devemos observar a similaridade de 

vocabulário e conteúdo teológico entre a primeira epístola e o evangelho atribuído a João. Nesse exercício, não 

consideraremos a discussão sobre a autoria do quarto evangelho12, pois a Ortodoxia tem-se mostrado 

suficiente clara na demonstração desse fato e tal discussão não faz-se necessária aqui. Por ora, assume-se 

que João é o autor do quarto evangelho. 

                                            
9 CESARÉIA, Eusébio de, História Eclesiástica, Livro 3, Capítulo 39. pp.116 
10 Idem, pp118. 
11 STOTT, John. I, II, II João - Introdução e Comentário. pp.14 
12 Sobre o assunto há muita discussão. Os favoráveis a autoria joanina do evangelho consultados são: Carson, 
Moo, Moris, Marshall, Gundry, Hale, Stott, Carlos Osvaldo, Berkhof. Os que contestam, ainda que alguns não 
neguem, são: Bultmann, Kümmel, Shereiner, Dautzenberg. Um bom estudo sobre o assunto é encontrado na 
obra de Ladd (Teologia do Novo Testamento) e de Goppelt. 
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Ainda que o princípio da comparação entre estilo, vocabulário e teologia entre os documentos seja 

o primeiro princípio para determinação das evidências internas em prol do reconhecimento do autor, alguns 

comentaristas têm levantado objeções consideráveis para essa proposta. C.H. Dodd é provavelmente o 

precursor dessa iniciativa, sendo freqüentemente relembrado em materiais de introdução ao documento que 

leva o nome de Primeira Epístola de João. Carlos Osvaldo Pinto chega a mencionar duas categorias 

levantadas por Dodd que impossibilitariam vislumbrar uma autoria mútua entre evangelho e primeira epístola: 

"(1) ausência de palavras como salvação e destruição, cima e baixo, enviar e buscar em 1 João; (2) diferenças 

teológicas entre as duas obras13". 

É válido lembrar que a ausência de características marcantes em um documento não são fatos 

absolutamente necessários a serem encontrados em outras obras do mesmo autor. Ainda que as antíteses 

entre salvação e destruição, cima e baixo ou enviar e buscar não sejam encontradas, o documento em pauta é 

forjado em antíteses marcantes como: luz e trevas, amor e ódio e vários outros14. Assim, vemos que a busca 

por compreensão de estilo literário é mal fundamentada pelo estrito uso de palavras entre dois documentos. É 

como disputar a autoria entre Romanos e 1 Coríntios, cartas assumidamente paulinas, onde termos teológicos 

marcantes em Romanos não são encontrados em 1 Coríntios. Aliás, diga-se de passagem, a espécie de 

literatura é claramente diferenciada entre um e outro, sem que ninguém duvide da autoria paulina por essa 

razão. 

O que podemos perceber pelo exemplo de Paulo é que objetivo, público e época são suficientes 

para que um autor produza um texto com terminologia diferenciada em relação a outro escrito pessoal já 

escrito. Mas, para a consideração de Dodd, a pergunta que deve-se fazer é: O que fazer com a surpreendente 

similaridade entre ambos escritos? A título de ilustração desse ponto, cito abaixo a tabela compilada por Carlos 

Osvaldo sobre o uso de verbetes nos dois documentos: 
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13 PINTO, Carlos Osvaldo, Teologia Bíblica do Novo Testamento. Material não publicado. 
14 Ver o 4o. ponto da Introdução ao Estudo de 1 João acima. 
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Sobre o vislumbre da similaridade entre ambos escritos, Berkhof diz: "Os dois escritos são tão 

similares que evidentemente foram escritos pela mesma mão". Pouco a frente completa: "O veredicto quase 

geral é que quem quer que tenha escrito um escreveu o outro15". 

Considerado isto, podemos levantar algumas características presente no documento que nos 

permitem levantar o perfil do autor: 

 

1. O autor declara-se como testemunha ocular: Nos primeiros versos da epístola, o autor 

apresenta-se como alguém que fora testemunha ocular da pessoa de Cristo, que esteve 

presente pessoalmente diante dele e que por isso teria recebido em primeira mão os 

ensinamentos de Cristo (1Jo.1-3; Jo.1.14; 19.35) 

 

2. O autor era judeu: O fato de o autor escreveu em grego, não compromete sua 

identificação como judeu, pois suas construções literárias usam muitos paralelismos que 

denotam influência hebraica16.  

                                            
15 BERKHOF, Louis, Introduction to the New Testament. pp.179 
(http://www.ccel.org/ccel/berkhof/newtestament.html). 
16 Alguns teólogos têm sugerido que os paralelismos, construções literárias e declarações antitéticas são 
reflexos da influência gnóstica na literatura de tradição joanina. Rudolf Bultumann defende essa idéia 
fortemente (cf. BULTMANN, Rudolf, Teologia do Novo Testamento. 430ss e 449ss). Por outro lado, Bultmann 
não presenciou a descoberta dos manuscritos de Qumran que demonstraram um forte movimento literário 
antitético de caráter judaico muito similar aos encontrados na literatura joanina. (cf. LADD, George Eldon, 
Teologia do Novo Testamento. pp.217ss). 
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3. O autor é conhecido dos seus leitores: Em suas exortações, percebe-se um tom muito 

próximo e pessoal do autor em relação aos seus leitores imediatos. O fato de conhecer os 

problemas teológicos enfrentados pelo grupo a que escreve e nas exortações baseada em 

conhecimento do público reforçam essa idéia (1Jo.2.20). Uma possibilidade é que o autor 

fosse uma figura reconhecida por sua posição, ou familiaridade escriturística (1Jo.2.18-

19). 

 

4. O autor apresenta-se como alguém que tem autoridade: O modo como contesta o ensino 

dos falsos mestre/profetas, sugere que trata-se de alguém que exerce alguma autoridade. 

Carlos Osvaldo chega a sugerir que o modo como trata seus leitores (teknia - filhinhos) é 

uma evidência de que o autor era idoso e respeitado17. Mark Ellis acredita que o título de 

"presbítero" (lit. ancião) em 2 e 3João evidenciam esse fato. Dada a época em que é 

datado o documento, isso seria compatível com a idade de João na ocasião. 

 

5. O autor tem familiaridade com a teologia do 4º. evangelho: A cristologia de 1 João é 

fortemente marcada pela compreensão joanina de Cristo evidenciada no evangelho. A 

similaridade de funções atribuídas a Cristo em ambos documentos é evidencia muita forte 

a favor da autoria joanina. O mesmo pode ser dito sobre a compreensão de Deus, Pai. 

Dada similaridade complementar encontrada na primeira epístola, há quem sugira que tal 

documento era um acréscimo pessoal com explicações específicas dirigiras a pessoas 

específicas anexada ao evangelho. 

 

Fomentadas essas similaridades e perfil, pode-se afirmar, com uma grande porcentagem de 

certeza, que o autor desse documento é o autor do Evangelho atribuído a João, o discípulo amando. 

 

 

2. Caráter da Epístola 

Uma das características dessa epístola é que, embora seja considerada como tal, ela não é 

emoldurada em um formato específico de uma epístola. Carson, Moo e Moris afirmam: "À semelhança de 

Hebreus, 1 João não exibe nenhuma das características formais que normalmente acompanham as 

introduções de cartas em grego no século I18". Como nota-se nos primeiros versos de 1 João, não encontramos 

a identificação do autor ou dos destinatários, como é esperado encontrar em uma carta. O término abrupto sem 

saudações também não parecem com o caráter esperado de uma epístola. Talvez seja por essa razão que 

alguns comentaristas chegam a considerar a possibilidade de que 1 João teria sido um sermão, ou quem sabe, 

até uma espécie de folheto dedicado às Igrejas do primeiro século. Entretanto, Robert Gundry nos lembra que 

o tom altamente pessoal do documento (Filinhos meus, Amados) não pode ser compatível com um material de 

distribuição, ou que as premissas "vos escrevo" e "Isto que vos acabo de escrever" (1.4; 2.1, 7, 8, 12-14, 21, 

                                            
17 PINTO, Carlos Osvaldo, Teologia Bíblica do Novo Testamento. Material não publicado. 
18 CARSON, D.A., MOO, Douglas J., MORRIS, Leon, Introdução ao Novo Testamento, pp.493. Ver também: 
HALE, Broadus David, Introdução ao Estudo do Novo Testamento, pp. 413 
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26) também não podem ser compatíveis com uma homilia19.  

O que se sabe com certeza é que o livro de 1 João é um livro peculiarmente difícil de se 

compreender a estrutura. À exceção da introdução, é difícil encontrar uma estrutura para o corpo do 

documento, e existem sérias divergências entre pesquisadores sobre como deveria ser sua estrutura. Segundo 

Carson, Moo e Morris, quem melhor identificou a estrutura do livro fora I. Howard Marshall no livro The Epistles 

of Jonh. Hale, que também sugere o mesmo autor como boa fonte para a compreensão da estrutura do livro, 

chega a afirmar: "A estrutura, naturalmente, é determinada pelo propósito do escritor, que parece ser para 

ajudar o cristão a permanecer firme em face de uma heresia insidiosa. O autor escreve uma carta pensando 

nestas coisas, e a forma não estruturada como se desejaria20". 

A estrutura adotada nesse estudo provém, não da exegese do texto, mas da perspectiva de que 

João escreve um documento para prover convicção soteriológica nos seus leitores. Merryl C. Tenney, que 

adota essa perspectiva, afirma: "O Evangelho foi escrito para despertar a fé. A primeira epístola joanina foi 

escrita para estabelecer a certeza21". A forma como João escreve essa epístola parece confirmar a idéia de 

Tenney; em treze ocasiões podemos encontrar o uso dos verbos gregos22 "saber" (oida) e "conhecer" (gnosko) 

para "indicar a certeza obtida através da experiência, o que faz parte da consciência espiritual normal (2.3, 5, 

29; 3.14, 16, 19, 24; 4.13, 16; 5.15, 19, 20)23". 

Entretanto, é válido mencionar que Merryl encontra apenas três grandes divisões entre a 

introdução e a conclusão (1.5-2.29; 3.1-4.21 e 5.1-12), enquanto usamos neste estudo nove seções menores 

como claramente evidenciado na proposta de esboço24. Optou-se nesse estudo a divisão em pequenas seções 

em função da constante alteração de temas (eventualmente repetidos) no decorrer da carta. Com isso, nota-se 

claramente as tônicas exortativas e instrutivas de João, bem como os assuntos que careciam de mais atenção 

do apóstolo, observado pela repetição.  

 

3. Data e ocasião25 
 1 João é um dos livros de mais difícil datação no Novo Testamento. A maioria dos comentaristas 

sugere uma data posterior à destruição de Jerusalém, aí por volta de A.D. 85, algum tempo depois do quarto 

evangelho, cuja linguagem e temas a epístola parece presumir. 

 Com base em 2.19, Hodges sugere que o livro foi escrito de Jerusalém, pouco antes da 

destruição da cidade, antes de João se estabelecer em Éfeso26.  A evidência interna sugere, mais 

provavelmente, que a frase "saíram de nosso meio" em 2.19, se refere não a deixar o círculo apostólico de 

                                            
19 GUNDRY, Robert H. Panorama do Novo Testamento, pp.401 
20 HALE, Broadus David, Introdução ao Estudo do Novo Testamento, pp. 415 
21 TENNEY, Merryl C., O Novo Testamento - Sua origem e análise. pp.398. 
22 Em semelhança a Tenney, Stott também apresenta sua percepção ao uso dos verbos "saber" e "conhecer", 
mas acrescenta ainda um substantivo: "parresia", que ele mesmo traduz como "atitude confiante" ou "ousadia 
no falar", o que reforça a idéia de que o propósito de João era estabelecer a convicção soteriológica em seus 
leitores 
23 Idem, pp.402 
24 Sobre a estrutura do livro, ver PINTO, Carlos Osvaldo, Sinopse da Primeira Epístola de João. Em sua 
observação COP observa a existência de uma dupla seqüências de quiasmos entre a introdução e a conclusão 
da carta. 
25 Material extraído da apostila de TBNT, de autoria de Carlos Osvaldo Pinto. 
26 Zane C. Hodges, "1 John" em Bible Knowledge Commentary: New Testament Edition. pp.882 
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influência em Jerusalém, mas a igreja cristã estabelecida em Éfeso. 

 A carta foi escrita a uma igreja (ou a igrejas) em que falsos profetas e falsos ensinos haviam 

aparecido e feito progresso (4.1; 2.19). Esses indivíduos se inclinavam a uma forma antinomiana de docetismo 

incipiente, negando a encarnação de Cristo (2.22; 4.1), ao passo que reivindicavam íntima comunhão com o 

Pai (2.23). Tais heréticos também advogavam um estilo de vida moralmente frouxa (2.15-17), aparentemente 

alegando que seus atos não afetavam sua relação com Deus (1.5-10). A característica final de sua heresia era 

uma atitude de superioridade com base num conhecimento mais elevado (ou profundo), que os levava a uma 

atitude de desprezo para com os não-iniciados na confraria esotérica (4.7-21). 

 Os leitores eram antigos pagãos (5.21), já com algum tempo de experiência cristã (2.7, 18, 20; 

3.11). À vista do ministério tradicionalmente aceito de João na província da Ásia, parece ser lógico localizar 

seus leitores na mesma região, que mais tarde receberia Apocalipse. Como resultado do ensino falso, os 

leitores estavam em condição espiritual sofrível. Demonstravam uma tendência ao pecado e ao mundanismo 

(1.5--2.6), falta de amor fraternal (2.7-11; 3.13-24), e perda da certeza da salvação (5.13). 

 Evidentemente os leitores ainda não estavam sob perseguição, o que leva a crer que a carta foi 

escrita no começo do reinado de Domiciano. Uma vez que Apocalipse refletia um Sitz im Leben de perseguição 

e é tradicionalmente datada da parte final do reinado de Domiciano, a data mais provável para 1 João é o meio 

da década de 80 no primeiro século. 

 

4. Temas Teológicos 
Em 1 João podemos encontrar diversos temas teológicos27 podemos ressaltar dois que parecem 

ocupar lugar de destaque: Deus, sua paternidade e amor e Cristo, sua pessoa e obra28. 

 

A. Teologia Própria 

Teologia própria é a seção do estudo temático da teologia que se ocupa em discorrer sobre a 

Pessoa do Deus Pai. Na teologia sistemática, teólogos tentam agrupar tantas informações quanto possível 

sobre esse o conceito de Deus em todas as escrituras e então descrever o que as escrituras ensinam sobre 

esse Deus. Em nosso estudo, vamos nos deter ao estudo da concepção joanina sobre a teologia cristã. 

 

Paternidade de Deus sobre os Cristãos29 

Um aspecto importante na concepção joanina sobre Deus é a sua paternidade, visto que esse 

assunto percorre toda a primeira epístola. Sobre esse assunto podemos ver pelo menos 20 declarações 

apenas na primeira epístola (2.29, 3.9, 4.7, 5.1, 5.4, 5.18; 3.1, 2; 3.10; 5.2; 3.10; 4.1, 2, 3, 4, 6, 7; 5.19; 3.24; 

4.12, 13, 15; 16). 

A primeira declaração sobre a paternidade de Deus sobre os cristãos é que nós somos de fato 

nascido de Deus. O uso do verbo grego "gennao" para descrever aqueles que depositam sua fé em Cristo é 

observado desde o quarto evangelho. Em 1 João é utilizada 6x para descrever os cristãos (2.29, 3.9, 4.7, 5.1, 

5.4, 5.18). O nascimento não é a realização de um ato de vontade daquele que nasce, mas daquele que o 

                                            
27 BERTI, Marcelo Mendes, Temas Teológicos em 1João. Material não publicado 
(www.marceloberti.wordpress.com/2008/04/11/temas-teologicos-em-1joao/). 
28 Ver também: MORRIS, Leon, Teologia do Novo Testamento. pp.347-352. 
29 BERTI, Marcelo Mendes, Análise da Paternidade de Deus em 1João. 
(www.marceloberti.wordpress.com/2008/04/09/analise-da-paternidade-de-deus-em-1joao/) 
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gerou. (Jo.1.13; cf.Jo.3.3; 6, 8 - observe o verbo passivo). O critério para essa filiação também é claramente 

apresentado, pois aquele que "crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus" (5.1). Ou seja, existe estrita relação 

entre filiação e fé, pois não é possível que exista filiação a Deus, sem a fé salvífica centrada em Cristo, que por 

usa vez garante a vitória do mundo (5.4) A ligação entre filiação a Deus e fé desencadeia em benefícios 

espirituais aos cristãos, pois através dela o cristão é habilitado a vencer o mundo (Jo.16.33), o Maligno (2.13, 

14) e os falsos profetas (4.4).  

Uma vez que somos nascidos de Deus, passamos a ter o direito de sermos chamados filhos de 

Deus (Jo.1.12). Esse direito é adquirido pela fé em Jesus Cristo e resultado do amor ativo e primeiro de Deus 

(3.1). Na concepção joanina, Deus é pai daqueles que realizam sua vontade (Jo.6.40; cf. 5.1), demonstram em 

sua vida uma busca por compatibilidade com o caráter Dele (3.10ss) e vivem na expectativa de atingirem a 

maturidade espiritual (3.2). Essa esperança e expectativa no futuro é certamente um norte para o proceder 

saudável do cristão enquanto filho de Deus no mundo. 

O resultado de ter sido nascido de Deus e considerado como filho Dele é que nós somos 

considerados como que propriedade de Deus (ek tou theou), ou seja, que nós pertencemos pessoalmente a 

esse Deus que nos demonstra Seu amor em Cristo Jesus. A identificação desse pertencer a Deus com sua 

Paternidade sobre nós é vista pelo mesmo resultado apresentado a vitória dos falsos profetas (4.4). Esse 

pertencer a Deus é a garantia final da não participação o mundo, ou de qualquer ligação com o maligno, pois 

somos de Deus e o mundo jaz no maligno (5.4), além de ser percebida através da inclinação auditiva, pois 

quem conhece a Deus ouve o ensino apostólico (4.6). Essa é a grande razão pelo qual não somos amados 

(Jo.15.18) por esse mundo (Jo.15.19), pois ele pertence ao Maligno, e nós pertencemos a Deus. Estamos 

nesse mundo (Jo.17.15), mas não somos dele (Jo.17.14, 16); antes, fomos comprados dele por meio de Cristo 

para estarmos e pertencemos a Deus, pois éramos de Deus (Jo.17.6-8). 

 

O Amor de Deus30 

Talvez a mais importante descrição sobre Deus na Teologia de João seja a que Deus é agápe. 

Por duas vezes o autor faz isso: "Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor" (4.8); "E nós 

conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor 

permanece em Deus, e Deus, nele" (4.16). 

Entretanto, mais que identificar a colocação da expressão dentro dos escritos joaninos é 

compreender o que de fato isso significa. Por isso, precisamos observar alguns fatos sobre o Amor de Deus 

para tentar compreender seu real significado prático e conceitual. 

Uma das declarações que se destaca sobre a compreensão de João sobre o amor de Deus é que 

ele é completo e independente da criação. Nas declarações de Cristo apresentadas por João no evangelho, 

percebe-se claramente a interação de amor que existia entre a trindade mesmo antes da fundação do mundo 

(Jo.17.24; cf.  Jo.15.9). Esse amor que foi manifesto no passado é presente (Jo.3.35; cf. 10.35) e recíproco 

(Jo.14.31). 

Na teologia de João podemos encontrar indícios de que o amor de Deus é perfeito, no sentido 

que nada lhe falta, completo e final. Uma das evidências que temos para isso é que o amor de Deus pode ser 

aperfeiçoado no cristão, na medida que busca aproximar-se de Deus (2.5; 4.12; 4.16-17). Se o amor que 

procede de Deus pode ser aperfeiçoado na vida do cristão, se ele pode chegar a ser completo em sua vida, 

                                            
30 BERTI, Marcelo Mendes, A relação entre o Amor Ágape e Deus. 
(www.marceloberti.wordpress.com/2008/04/09/a-relacao-entre-o-amor-agape-e-deus/) 
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deve supor que a fonte também o seja. 

A forma como João refere-se ao amor de Deus podemos perceber que ele não utiliza uma unidade 

de medida para auferir a quantidade ou a extensão do amor de Deus. A palavra grega para grande (potapós; 

cf. 1Jo.3.1) é sempre utilizada em contexto onde o maravilhar-se está presente, de forma que a expressão em 

si tem um ar de magnitude. Dessa forma, notamos que o amor que Deus tem é imenso. Outros textos 

contribuem para essa conclusão (4.11; cf.Jo.3.16). 

Outro ponto a ser observado sobre esse assunto é que amor procede de Deus. Na teologia 

joanina não existe outra fonte para o amor, se não de Deus: "Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o 

amor procede de Deus; e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus" (4.7). A expressão grega 

deixa bem evidente que o amor vem, procede, sai, emana de Deus. E segundo podemos conhecer da teologia 

joanina esse amor é anterior a qualquer outra manifestação (4.19). 

Além de anteceder qualquer manifestação, esse amor é manifesto ao mundo, uma declaração 

que do ponto de vista das deturpações teológicas presentes já no fim do primeiro século, eram inconcebíveis. A 

idéia de uma Deus demonstrar seu amor para com o mundo, ou até mesmo a interação entre a divindade e o 

kosmos era impensável. Por isso a leitura teológica de Jo.3.16 era essencial para uma compreensão do amor 

de Deus. É possível, que o peso da expressão "Deus amou ao mundo" (egapesen hó theós ton kosmon) seja 

compatível com a vista em Rm.5.8. Dessa forma, todos os que são criaturas de Deus podem compreender e 

conhecer o amor de Deus, até por que o procedimento de Cristo visava testificar esse fato ao mundo (Jo.14.31) 

e sua história é prova viva desse interesse de Deus. 

Entretanto, não existe maior manifestação para o amor de Deus senão na Obra de Cristo. Para 

João essa verdade é contundentemente clara (4.9). Essa mensagem está em consonância com a verdade 

sobre o Filho e a Obra Redentora realizada por Deus por intermédio de Jesus Cristo. Além do mais: "Nisto 

conhecemos o amor: que Cristo deu a sua vida por nós; e devemos dar nossa vida pelos irmãos". 

De modo especial, esse amor que é dedicado ao mundo por intermédio de Cristo, é manifesto 

aos cristãos. Uma importante observação à essa altura é que esse amor é apresentado de modo especial 

para aqueles que o Pai traz a Cristo (Jo.6.37, 44). Em sua oração, Jesus pede ao Pai que seus discípulos 

sejam unidos e cresçam na unidade com o objetivo que "o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, 

como também amaste a mim" (Jo.17.23). A unidade entre os discípulos, o que incluí tanto os onze que 

estavam com Ele naquele momento e todos os que vieram após eles (Jo.17.20-21) seria o testemunho eficaz 

de que Cristo havia sido envidado da parte de Deus para esse mundo, e que Deus ama os seguidores de 

Cristo da mesma forma como ama a Cristo. Essa declaração parece fazer alguma distinção entre o amor que 

Deus atribui ao mundo e a Seus filhos.  

Deve ser por isso que João também apresenta o conceito de que o amor de Deus é percebido 

pela prática cristã. A literatura joanina apresenta em diversos lugares a preocupação de que aquele que 

crêem em Cristo como Salvador deveriam esboçar esse amor de Deus nos seus relacionamentos, e que isso 

seria evidência suficiente do amor de Deus (Jo.17.20-24). Entretanto, parece não ser essa a única 

preocupação de João, visto que o amor de Deus é que em parte é percebido pelos cristãos (4.9). O fato de 

Deus ter enviado Seu Filho ao mundo é um fato conhecido na teologia joanina, mas a consistência do amor de 

Deus também está no objetivo a que Ele enviou Seu Filho: Para que os cristãos pudessem viver por meio Dele. 

Com esse adendo, notamos que o amor de Deus é, por um lado definido por seu envio do Filho, e por outro 

pelo reflexo deste na comunidade dos que crêem Nele. Contudo, podemos ainda inferir que essa não é toda a 

concepção que João tem sobre esse assunto: "Porque este é o amor de Deus: que guardemos os seus 
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mandamentos; ora, os seus mandamentos não são penosos" (5.3). Nesse ponto notamos que parte da 

definição do amor de Deus está na obediência do cristão, sendo isso ainda verificado na segunda epístola de 

João: "E o amor é este: que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes 

desde o princípio, é que andeis nesse amor". Nesse texto ainda temos a inclusão de que os cristãos deveriam 

andar nesse amor. 

Considerando as informações sobre o amor na literatura joanina, podemos assumir que ao referir-

se a Deus como amor, tem todos esses conceitos em mente. Portanto, cremos que de alguma forma a 

definição de Deus inclui todos esses aspectos, não de forma a limitá-lo, mas na forma de compreendê-lo como 

Deus. Se isso é verdadeiro, concluímos que Deus é completo e independente da criação, perfeito, imenso, 

auto-existente, intenciona-se fazer-se conhecido ao mundo por meio de Cristo e seus Filhos. 

 

B. Cristologia 

Em nossa introdução a visão joanina da Cristologia, vemos nos restringir (em quase todo o 

processo) às evidências encontradas na Primeira Epístola de João. Eventualmente, será necessário consultar 

um pouco mais da teologia de João. Vale, ainda, ser ressaltado que a Cristologia ocupa lugar de destaque na 

Teologia de João em sua Primeira Epístola, visto que as exortações e ensinos de João nesse livro estão 

fundamentados na pessoa, obra e caráter de Cristo: As implicações sobre a vida cristã estão fundamentadas 

em Cristo (2.4-6), a exortação contra os falsos mestres é centrada na concepção correta da pessoa de Cristo 

(2.18-23; 5.6, 9), a prática do amor entre os cristão está fundamentado na Obra de Cristo a nosso favor (3.16), 

a centralidade da fé cristã está em Cristo (3.23; 4.2-3; 4.14-15; 5.1, 5; 5.11-12; 5.20), a manifestação do amor 

de Deus é reconhecida na auto-doação de Cristo em nosso benefício (4.9-10) entre outras considerações 

sobre Cristo. 

A teologia cristã sempre enfrentou grandes dificuldades com a identificação correta da Pessoa de 

Cristo. Talvez essa luta sempre foi necessária pois a fé em Cristo, além de centro e alicerce do cristianismo, da 

teologia e da vida do cristão é a resposta à Graça de Deus em providenciar a Salvação a todo que crê. Caso a 

fé esteja centrada e alicerçada na perspectiva errada sobre o Salvador, temos imediata e diretamente um 

problema soteriológico. Caso Cristo seja apenas um carpinteiro qualquer, qual é o papel redentor que tem? Se 

fosse apenas divino, por que aventurar-se entre humanos como uma espécie de espírito que parecia com um 

humano? Responder a essas perguntas significa pensar teologicamente sobre o cerne da Fé Cristã. 

Responder corretamente a essas perguntas significa defender a concepção correta de Cristo, do cerne da fé 

cristã e a prática saudável da vida cristã. Talvez tenha sido essa a intenção de João ao enfatizar a Pessoa de 

Cristo em sua primeira epístola. 

A humanidade de Cristo31 é bem observada em 1 João e claramente defendida em sua 

exposição: "todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus" (4.2), Ao que tudo indica, 

João intenciona combater uma visão distorcida da pessoa de Cristo que parecia surgir na Igreja (2.19) por meio 

de falsos profetas (4.1), também chamados de anticristos (2.18). Dada as ênfases de suas exortações acredita-

se que uma espécie antiga de gnosticismo estivesse emergindo entre os cristãos. Alguns nomeiam essa 

ideologia de proto-gnosticismo, ao passo que outros acreditam que tratava-se de uma versão de gnosticismo 

chamada docetismo. Qual quer que seja a opção, ambas desacreditavam a humanidade integral de Cristo, ou 

pela negação da possibilidade da existência do divino com o humano (gnosticismo), ou pela aparência humana 

                                            
31 BERTI, Marcelo Mendes, Evidências da humanidade de Cristo em 1 João. 
(http://marceloberti.wordpress.com/2008/06/18/evidencias-da-humanidade-de-cristo-em-1joao/) 
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de Cristo (docetismo). Deve ser por isso que João inicia sua carta com declarações muito evidentes sobre sua 

humanidade: "O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios 

olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam, com respeito ao Verbo da vida" (1.1). Nesse verso, 

vemos que Ele foi visto, contemplado e apalpado. Dentre tudo que se poderia dizer sobre esse texto, o que 

chama atenção é o fato de que Cristo teria sido apalpado (pselafaö) expressão usada em Lc.24.39 exatamente 

para comprovar a integralidade da humanidade de Cristo. 

A divindade de Cristo32 também é claramente enunciada nesse verso, pois lemos que o Verbo da 

Vida existe desde sempre, uma expressão muito semelhante a cunhada por João em seu evangelho (Jo1.1-3). 

A idéia de Alguém que era desde o Princípio é repetida mais duas vezes na epístola em referência a Cristo 

(2.13,14). Outra forma de apresentação da divindade de Cristo está no uso da palavra "Unigênito" 

(monogenes) em referência a Cristo: "Nisto se manifestou o amor de Deus em nós: em haver Deus enviado o 

seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele" (4.9)33. A expressão "unigênito" traz uma 

conotação errada sobre o sentido do termo grego, pois sugere que Cristo é o único Filho gerado, quando na 

verdade o termo grego expressa um sentido muito mais próximo do conceito de Único Filho, como é 

claramente observado pelo uso na literatura lucana e na LXX. Aliás, a estrita ligação entre o uso de monogenes 

e agapetós (o mais amado) na LXX sugerem uma relação sinônima entre eles de modo especial, como é visto 

pela alusão de Genesis 22.2 em Hebreus 11.17. Assim, o termo monogenes além de representar sua 

exclusividade como Filho (huiós) aponta para o fato de que é o mais Amado entre todos os outros filhos 

(tékna). Já o conceito de divindade desse termo provém da relação entre monogenes e logos encontrado em 

Jo.1.14. A declaração explícita, porém, vem em Jo.1.18: "Ninguém jamais viu a Deus; o Deus unigênito, que 

está no seio do Pai, é quem o revelou" . Entretanto, não há declaração mais evidente nesse assunto que a que 

encontramos em 1 Jo.5.20, "Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para 

reconhecermos o verdadeiro; e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e 

a vida eterna".  

                                            
32 Os escritos joaninos expõem esse fato incansavelmente: Jo.1.1-3, 14,18; 2.2,25; 3.16-18, 35, 36; 4.14,15; 
5.18, 2-22,25-27; 11.41-44; 20.28; 1Jo.1.3, 2.23; 4.14, 15; 5.5, 10-13, 20. 
33 BERTI, Marcelo Mendes, O uso de monogenes em referência a Cristo.  


