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João, o discípulo a quem Jesus amava especialmente, estava muito preocupado em suas três 
cartas para ajudar os cristãos a verem a diferença entre a verdade e o erro.  

"Não vos escrevi porque não saibais a verdade, mas porque a sabeis, e porque mentira 
nenhuma vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? 
Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. [...] Estas coisas vos escrevi acerca daqueles que 
vos enganam” (1 João 2.21, 22, 26). 

Comentário do líder (por algum tempo) da igreja evangélica na Inglaterra, um escritor 
altamente respeitado entre os fundamentalistas americanos: “Os contrastes preto e branco de 
John são saudáveis e clarividentes. Vistas opostas não são para ele 'ideias complementares', mas 
'verdade e erro' [...] A teologia dos hereges não é apenas defeituosa; é diabólica. O teste 
doutrinário fundamental do cristão que professa diz respeito à sua visão da pessoa de Jesus” 
(John Stott, The Letters of John, Tyndale New Testament Commentaries, p. 116). 

Por enquanto, tudo bem. Agora isso: 

“Se ele é um unitarista, ou um membro de uma seita que nega a divindade de Jesus, ele não 
é um cristão. Muitos cultos estranhos que têm um apelo popular hoje podem ser facilmente 
julgados e rapidamente repudiados por este teste. A extrema seriedade da mentira é que uma 
segunda negação está implícita na primeira: ele nega o Pai e o Filho [...] Nenhum sistema de 
ensino que nega o pré-existência divina eterna de Jesus ou a encarnação histórica do 
Cristo pode ser aceito como cristão” (pp. 116, 58-59). 

João, o Apóstolo, continua dizendo: 

“Nisto conheceis o Espírito de Deus: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em 
carne é de Deus; e todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus; mas 
é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir; e agora já está no 
mundo. [...] Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo” (1 João 4.2-4). 

“Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus” 
(1 João 4.15). 

“Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é o nascido de Deus; [...] Quem é o que vence o 
mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus?” (1 João 5.1, 5). 

“Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus 
Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo” (2 João 7). 

“Todo aquele transgride, não persevera na doutrina de Cristo, não tem [um relacionamento 
com] Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se 
alguém vem ter convosco, e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o 
saudeis. Porque quem o saúda faz-se cúmplice das suas más obras [isto é, torna-se culpado por 
associação]” (2 João 9-11). 
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