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11/13: “O Evangelho a Ser Vivido” – 2 João

“Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de
Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho” (2 João 9)

Olá Amado(a).
Já quase ao final de nosso estudo acerca das Epístolas Gerais, e depois de termos definido a
terminologia de “Epístola”, somente nos resta afirmar a “comodidade” que levou os estudiosos a
incluírem este “Bilhete” de apenas 13 versículos nesta classificação.
Esta Segunda Carta de João não somente se dirige a um destinatário específico e particular,
“querida senhora”, como também se refere a um tema já de amplo conhecimento de todo universo
cristão da época; - “que nos amemos uns aos outros”, Mandamento dado à Igreja por Cristo.
Muito difícil também o provar-se ter sido escrito pelo Apóstolo João, pois seu autor apenas se
identifica como “presbítero”, o que, certamente, não o identifica com João, que preferiria anunciar sua
autoridade Apostólica, recebida de Cristo.
De qualquer forma o autor desta “Carta” se encontra tão bem familiarizado com os ensinos do
Apóstolo João e seus cuidados, que junto com a Terceira Carta são tidas como uma extensão à sua
Primeira Epístola. Para os estudiosos, pela semelhança de conteúdo, pouco importa terem sido escrito
por outras mãos.
Como toda repetição é pedagógica, vale salientar que esta Carta visa alertar para os desvios
doutrinários que circulavam acerca dos ensinos e da própria pessoa de Jesus, como também a Primeira.
Necessário estar alerta para os ensinos das Escrituras como “um todo” da Palavra de DEUS.
Ensinos “estranhos” que não se complementam com as Escrituras devem ser rejeitados e contestados,
mesmo que estejam circulando entre aqueles que se dizem pertencerem ao nosso meio.
Lembremos que mesmo o mandamento único de Nosso Mestre e Salvador Jesus, o Cristo de
DEUS, não é mandamento novo, mas, “o mesmo que temos tido desde o começo” (v.5), com Cristo.
Cuidado com aqueles que afirmam não ser Jesus, o conhecido da “História”, o Cristo, Ungido
de YAHU, o Filho do DEUS Vivo. Na primeira Epístola já aprendemos que estes são anticristos.
A seriedade quanto ao trato das doutrinas bíblicas e acerca de Jesus é tão importante que o
autor desta Carta, mesmo ressaltando o “amor com que nos devemos amar” (v.6), ensina que “Se
alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis boas vindas”
(v.10). Este ensino foi dado em época na qual a hospedagem era difícil e, para um povo ao qual se
ensinava a hospitalidade como qualidade do cumpridor da Lei. Mas, o Mandamento é para os irmãos!
Você Amado(a), está convicto(a) daquilo que crê? Você tem confiança nos ensinos recebidos?
Você tem certeza da conformidade de sua “crença” com o ensino Bíblico?
Ou... Você é apenas um “religioso” tradicional?!!!... Ou ainda busca “gurus espirituais”?!!!
Permanecer na Verdade é um conselho também presente nesta Carta para o qual devemos
atentar com diligência, pois somente desta forma “A Graça, a Misericórdia e a Paz de DEUS, o nosso
Pai, e de Jesus Cristo, o Seu Filho” (v.3), estarão conosco “em Verdade e Amor”.
Nos Regozijemos na Esperança das Palavras do Apóstolo João: “Estas coisas vos escrevi para
que saibais que tendes a Vida Eterna, vós que credes no nome do Filho de DEUS”. 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).

