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12/13: “Discipulado Cristão nas Cartas de João” – I,II e III João
“Aquele que é nascido de DEUS não vive na prática do pecado” (I Jo 3.9)

Olá Amado(a).
O Apóstolo João, exatamente por suas Cartas, é conhecido como o Apóstolo do Amor. Mesmo
assim, diante das heresias (ensinos discordantes dos transmitidos pelos Apóstolos) da época, João é
duro em sua argumentação contrária aos que disseminavam outros ensinos, chamando-os de
“anticristos” (2.18; 4.3) e “mentirosos” (2.22; 4.20).
Também nos exorta a “Se alguém vem ter conosco, e não traz esta doutrina, não o recebais em
casa, nem tampouco o saudeis” (2Jo.9). Ainda em sua Terceira Carta ele almeja confrontar Diótrefes
acerca de palavras proferidas contra ele próprio (3Jo.10).
Isto posto, necessitamos aprender que o Amor não se subjuga à injustiça, nem tampouco aceita o
mal sem o contrapor. Portanto, não podemos nos render às imposições diversas para nos calar diante da
exposição e defesa da Verdade: - A Palavra de DEUS que conhecemos.
As mentiras, em nome de “Religião Cristã” e em nome de “Filosofia Existencialista”, ou mesmo
de “Ciência”, e, ou “Ideologias, continuam a assolar, em nosso Mundo, levando muitos a se afastarem
da busca do verdadeiro conhecimento de DEUS e de Suas Promessas.
É muito bonito se falar em “amor”, exigir dos outros o “amor” e, até mesmo se afirmar conhecer
o “amor”. O “verdadeiro Amor”, entretanto, vem de DEUS. Desta forma, o Conhecimento de DEUS é
superior ao amor, pois quem não conhece a DEUS apenas conhece o “amor interesseiro”, ou seja, o
amor na proporção de alguma coisa que lhe seja útil.
Não há Amor em alguém que nega ser Jesus o Cristo! Este é “mentiroso” e, também “anticristo”
(2.22). Lembremos que Cristo significa: Enviado de DEUS; Ungido de DEUS; Vontade de DEUS.
Uma grande Mentira que circula nosso Mundo é a afirmação de que “todos os homens são filhos
de DEUS”. Afirma o Apóstolo João: “Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de DEUS”
(5.1). E ainda: “Vede que grande Amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de
DEUS” (3.1). Isto o Apóstolo está escrevendo a “Crentes em Jesus”, a verdadeiros Cristãos.
O Crente em Jesus crê na Promessa de DEUS, por Jesus: - A Vida Eterna (2.25).
Todo ensino apostólico está voltado para a Salvação pela morte de Jesus, proporcionando ao
homem, pela Fé em Jesus, a posse da Vida Eterna retirada do homem quando do pecado, no início.
Através de Cristo (o Ungido de DEUS), o homem é Reconciliado com o próprio DEUS, retornando
assim à sua Eternidade perdida.
Afirma João: “E o testemunho é este: DEUS nos deu a Vida Eterna, e esta Vida está em Seu
Filho. Quem tem o Filho tem a Vida; quem não tem o Filho de DEUS não tem a Vida”. E nos
assegura: “Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a Vida Eterna, a vós que credes no
nome do Filho de DEUS” (5.11-13).
Conhecedores, pois, de tão preciosa Bênção de DEUS, estejamos solícitos e constrangidos a
seguir o Seu mandamento: “Ora, o Seu mandamento é este, que creiamos no nome de Seu Filho
Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou” (3.23).
Louvemos YAHU por nos tornar Seus filhos pela Fé em Cristo! Halelu Yah!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu YAH! Significa “Louvemos YAH” onde “YAH” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS YAHU).

