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INTRODUÇÃO:
João, que significa graça ou misericórdia de Deus, é um dos mais conhecidos discípulos de Cristo,

cognominado de discípulo amado. O Novo Testamento menciona o nome de João 35 vezes. Era filho de
Zebedeu e Salomé, e tinha Tiago por irmão. Era também conhecido como “Filho do Trovão”. João era
pescador, e foi um dos primeiros a ser chamado pelo Mestre. Ele foi provavelmente o único discípulo a
estar presente na crucificação de Jesus, juntamente com as mulheres. João foi um dos três discípulos
mais íntimos de Cristo, os quais tiveram o privilégio de ver a ressurreição da filha de Jairo, a
transfiguração, e ser chamado para orar com Jesus no Getsêmani. Depois do Conselho em Jerusalém
(ano 49-50 d.C.), João foi para a Ásia Menor, onde foi pastor e residiu em Éfeso. Na perseguição causada
pelo imperador Domiciano, João foi exilado na ilha de Pátmos, onde recebeu a revelação do Apocalipse.
Depois de Paulo, João é o maior escritor do Novo Testamento; escreveu o quarto Evangelho, três
epístolas e o Apocalipse. No evangelho de João, Jesus é apresentado como Filho de Deus. Ele revela seu
caráter celestial e ressalta sua natureza divina. No capítulo dois ele prova três aspectos de sua divindade:
1º seu poder (1-11); 2º sua autoridade (13-17); e 3º seu conhecimento (19-22). Enquanto os primeiros
três Evangelhos — os Sinóticos, relatam a história do ministério de Jesus, João interpreta os aspectos
doutrinários e espirituais dos ensinamentos de Cristo. A autoria joanina de suas três epístolas são
confirmadas por três de seus discípulos: Policarpo, bispo de Esmirna; Papias, bispo de Hierápolis; e
Ignácio, bispo de Antioquia. Suas três epístolas foram escritas provavelmente em Éfeso, onde viveu após
o exílio em Patmos até sua morte no ano 100.
ESBOÇO:
I.

O AUTOR DA CARTA
a. João, o discípulo íntimo de Jesus: Jo 13.23-25
b. João, o discípulo do grande amor: Jo 3.16
c. João, o discípulo das revelações apocalíptica: Ap 1.9-11

II. O CONTEÚDO PRINCIPAL DA CARTA
a. A revelação do Verbo: 1 Jo 5.11-13
b. A revelação dos falsos mestres: 1 Jo 4.1,5
c. A revelação da vida cristã: 1 Jo 1.8,9
III. O PROPÓSITO TRÍPLICE DA CARTA
a. Testificar da verdade: 1 Jo 1.1-3; 5.20
b. Expôr o engano: 1 Jo 2.19,26
c. Ensinar a prática cristã: 1 Jo 4.20,21

