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Indaiatuba, 24 de abril de 2022

Culto Matutino – A importância da humanidade de Jesus (2 João 1-13)
Introdução
Programas religiosos nos meios de comunicação. Os meios de comunicação estão recheados de programas
religiosos.

Um exemplo disso é a televisão. Quantos programas religiosos temos na televisão?

Existem programas católicos, existem programas de evangélicos pentecostais, existem programas de
evangélicos neopentecostais, existem programas espíritas, e existem programas de muitas outras religiões na
televisão brasileira.

Inclusive, nós da Igreja Presbiteriana do Brasil, temos um programa de televisão, o verdade e vida. Aliás,
abrindo um parêntese, assista o programa Verdade e Vida apresentado pelo Rev Hernandes Dias Lopes, todos
os sábados, às 8h da manhã na Rede Tv. Fecha parênteses.

Mas o que estou destacando irmãos é que existe uma quantidade e uma variedade muito grandes de programas
religiosos na televisão. E as religiões tem visões diferentes a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo.

E propagam a sua visão a respeito da pessoa de Jesus Cristo nos meios de comunicação em massa como a
televisão.

Mas qual dessas religiões está certa? Quem de fato é o Senhor Jesus Cristo? Qual deve ser a base do meu
conhecimento a respeito de Jesus?

Qual deve ser a minha relação com pessoas que pregam mentiras a respeito da pessoa do Senhor Jesus
Cristo? Como a verdade a respeito de Jesus Cristo influencia os meus relacionamentos pessoais?

O texto que vamos estudar nessa manhã nos ajuda a responder essas perguntas.
Verso 1 “O presbítero à senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade e não somente eu, mas
também todos os que conhecem a verdade”

No verso um temos o remetente e os destinatários dessa carta.

O remetente é o apóstolo João que aqui não cita seu nome. Ele se apresenta apenas como, o presbítero.

João se apresenta dessa maneira porque era conhecido dessa forma nas igrejas que atuou. Ele era o único
apóstolo ainda vivo nessa época, e era conhecido pela igreja como “o presbítero”, “o ancião”
Os remetentes dessa carta são “a senhora eleita e seus filhos”. Mas quem é essa senhora eleita e quem são
seus filhos?
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Irmãos, João usa a expressão “a senhora eleita e seus filhos” para uma determinada igreja local e seus
membros.

Muito provavelmente João usou esse simbolismo para proteger a Igreja de perseguição religiosa que já existia
nessa época

Nesse primeiro versículo, João afirma que amava os membros dessa igreja local na verdade.
A Palavra “Aletéia”, verdade no original grego, é uma palavra chave nessa carta.

Tanto é que a palavra verdade é repetida 4X do verso 1 ao verso 3.

Verdade nessa carta significa o evangelho verdadeiro. O evangelho pregado pelos apóstolos.

João ama essa igreja porque os seus membros conhecem a verdade e andam na verdade.

A base do amor de João por essa igreja é a verdade. A igreja acreditava na mesma coisa que os apóstolos.
No mesmo evangelho pregado pelos apóstolos.

E não somente João amava os destinatários dessa carta por conta da crença no verdadeiro evangelho. Mas
também outras pessoas. João diz no Verso 1 “O presbítero à senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo
na verdade e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade”

Outros cristãos sinceros, que também acreditavam no evangelho verdadeiro pregado pelos apóstolos, também
nutriam amor por essa igreja.

A verdade do evangelho une pessoas de diferentes tribos, raças e nações irmãos.

Quantas vezes você orou por pessoas cristãs que você nunca conheceu pessoalmente? Quantas vezes você
orou por igrejas cristãs que nunca frequentou? Quantas vezes você contribui financeiramente para auxiliar
irmãos que nunca viu?

No ano passado, levantamos uma oferta significativa aqui para ajudar irmãos que estavam enfrentando uma
grande dificuldade por conta da pandemia em Manaus.

Pessoas que não nunca vimos, nunca conversamos, mas que são nossos irmãos e amamos porque creem
na mesma verdade que nós. A verdade do evangelho pregada pelos apóstolos.

A verdade do Evangelho une pessoas irmãos em amor.
O verso 2 “por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre”.
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Veja a ênfase de João na verdade! Essa verdade está nos crentes e permanecerá para sempre.

A verdade que João se refere aqui irmãos, é o verdadeiro conhecimento a respeito do Senhor Jesus.
Conhecimento que Jesus se fez homem. Ele é 100 % Deus, mas ele é 100 % homem também.
Jesus se encarnou para cumprir a sua missão. Ele assumiu um corpo humano real.

João enfatiza a realidade da encarnação de Jesus Cristo porque alguns falsos mestres estavam negando
que Jesus Cristo tinha um corpo humano real.

Esses falsos mestres acreditavam que o espírito é bom e que o corpo e mau. E se o corpo é mau, o Cristo não
poderia ter um corpo humano real. Para eles Jesus tinha apenas uma aparência de corpo.

Essa era a heresia pregada por esses falsos mestres. Eles abandonaram a verdade do evangelho pregado
pelos apóstolos.
1João 2.19 “Eles saíram de nosso meio; entretanto, não eram dos nossos; porque, se tivessem sido dos nossos,
teriam permanecido conosco; todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos
nossos”

Eles eram da igreja, mas não permaneceram na igreja; não permaneceram na verdade a respeito de Cristo
porque não eram cristãos de verdade

Veja o contraste com os verdadeiros crentes no verso 2
O verso 2 “por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre”. (Os falsos mestres
abandonaram a verdade, mas a verdade permanece para sempre nos verdadeiros crentes)
Verso 3 “3 a graça, a misericórdia e a paz, da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco
em verdade e amor.”

No final da sua saudação, João menciona a Graça, a Misericórdia e a Paz da Parte do Deus Pai e de Jesus
Cristo, o Deus filho.

Graça e misericórdia irmãos resultam em paz.

Graça é favor imerecido. Ela acontece quando recebemos algo sem merecimento. Exemplo o céu. Nós, pelos
nossos méritos, não merecíamos o céu porque somos pecadores. Mas, nós cristãos verdadeiros, vamos para
o céu. Isso é graça. Favor imerecido.
A Misericórdia, por sua vez, acontece quando não recebemos algo de ruim que merecíamos. Nós
merecíamos a condenação eterna, o inferno, por causa do nosso pecado, mas, nós cristãos, não vamos para
o inferno. Isso é misericórdia

E a Graça de Deus e a Misericórdia de Deus geram Paz com Deus. Todos os seres humanos entraram em
guerra com Deus desde o pecado original no Éden. Mas nós, cristãos, voltamos a ter paz com Ele pelos méritos
de Cristo.
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Essas três virtudes (graça, misericórdia e paz) florescem num ambiente onde prevalece a verdade do
evangelho e o amor.

A partir do versículo quatro aprendemos a importância da humanidade de Jesus. João defende a humanidade
de Jesus de duas maneiras

1º Exorta os crentes a permanecerem na verdade
Verso 4 “Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo
com o mandamento que recebemos da parte do Pai.

No verso quatro encontramos a razão que fez João escrever essa carta.

João encontrou com alguns filhos da senhora, ou seja, com alguns membros da igreja e ficou muito alegre. Ele
ficou muito feliz

Isso porque esses membros da igreja andavam na verdade. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles
continuavam acreditando no evangelho verdadeiro pregado pelos apóstolos.

Os falsos mestres que haviam se desviado do verdadeiro evangelho, começaram a visitar os crentes para
pregar suas heresias a respeito de Jesus Cristo.

Mas muitos crentes permaneceram firmes no verdadeiro evangelho, por isso, João estava sobremodo alegre
Versos 5 “E agora, senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde
o princípio: que nos amemos uns aos outros.
João exorta a igreja a andar em amor. Que amemos uns aos outros. Mas o que significa amar aqui? Qual a
relação com verdade?

Verdade e amor aqui nessa carta são quase que sinônimos irmãos

Verdade é aquilo que nós devemos crer X amor é o ato de nos comprometermos com essa verdade. Veja a
definição no verso 6
Verso 6 “E o amor é este: que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes
desde o princípio, é que andeis nesse amor.”

Amar é andar segundo os mandamentos de Deus. Quando eu amo ao meu irmão eu não vou roubá-lo, não vou
cobiçar nada dele, não vou mata-lo, não vou dar falso testemunho sobre ele. (percebe o cumprimento da Lei)

Nesse sentido que amar e verdade são a mesma coisa.

Amar também tem a ver com preservar a verdade revelada a nós pelos apóstolos. Temos que zelar para que
nossos irmãos não acreditem em heresias diabólicas como as pregadas por aqueles falsos mestres.
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Por amor muitas vezes você vai corrigir o seu irmão. Toma cuidado com o que você está assistindo na
televisão. Toma cuidado com o que você está lendo. Essa ideia não é bíblica.

Então vimos que João defende a humanidade de Jesus primeiro exortando os crentes permanecerem na
verdade

2º Explicando quem são os falsos mestres
Verso 7 “Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo
em carne; assim é o enganador e o anticristo.”

Aqui temos a descrição dos falsos mestres. Temos que nos amar preservando o verdadeiro evangelho pregado
pelos apóstolos, porque existem muitos enganadores por aí.
Esses enganadores estão em missão. Eles têm saído pelo mundo pregando as suas mentiras. As suas
heresias.
E esses hereges negam a humanidade de Jesus Cristo. O verso 7 diz “Porque muitos enganadores têm saído
pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne...”

Eles não acreditavam que Jesus tinha um corpo humano real e isso era muito sério.

Se Jesus não fosse um homem de verdade, ele não poderia nos representar na cruz do calvário. Ele não
poderia morrer no nosso lugar e nós passaríamos a eternidade em pecado. Percebeu a gravidade dessa
heresia?
Romanos 5.19 “19 Porque, como, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim
também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos”.
O verso 7 termina dizendo “...assim é o enganador e o anticristo.”.

Todo erro teológico que afeta a pessoa de Cristo é uma manifestação do Espírito do Anticristo, aquela figura
escatológica que surgirá no final.

O anticristo ainda não chegou, mas muitos anticristos estão pelo mundo pregando mentiras a respeito de
Jesus Cristo.
Verso 8 “8 Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes
completo galardão.”

Não siga o ensino desses homens para que o meu trabalho não seja em vão. Eu tenho ensinado a verdade
sobre Cristo permaneçam nessa verdade pra que vocês sejam recompensados.
Verso 9 “9 Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece não tem Deus; o que
permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho”
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Ultrapassar a doutrina de Jesus significa ir além daquilo que os apóstolos revelaram a respeito de Jesus.

Se eu nego a sua humanidade, eu ultrapassei a doutrina de Cristo; se eu nego a sua divindade, eu ultrapassei
a doutrina de Cristo e por ai vai.
Mateus 28.19-20 “19 Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do
Filho, e do Espírito Santo; 20 ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado...” (Nada da
cabeça deles)

Versos 10-11 “10 Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis
as boas-vindas. 11 Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más.”

Hospedar um mestre naquela época em sua casa significava que você estava autenticando o seu ensino.

Os crentes não deveriam fazer isso porque se tornariam cúmplices desses enganadores e dos seus falsos
ensinos.

Versos 12 Ainda tinha muitas coisas que vos escrever; não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter
convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. 13 Os filhos da tua irmã eleita
te saúdam.”

João tinha mais coisas a dizer, mas queria fazer isso pessoalmente. Ele termina a carta dizendo que os
membros da igreja que João estava, saudavam a igreja local que recebeu essa carta.

Aplicação
Aprendemos nessa manhã sobre a importância da humanidade de Jesus Cristo. João defendeu ferrenhamente
essa verdade.

Se Jesus Cristo não tivesse se encarnado, ele não poderia ter assumido o nosso lugar na cruz do calvário.
Se Jesus não tivesse se encarnado não haveria esperança para nós

Se Jesus não tivesse se encarnado não haveria solução para o nosso pecado e passaríamos a eternidade no
inferno.

Louvemos ao Deus Pai Todo Poderoso, e ao Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo, que se encarnou para nos
salvar.
Pastor Juliano Jesus Veloso

