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A primeira carta de Yochanan, 

emissário de Yeshua 

1 Yochanan 
 
1Yochanan capítulo 1 

 
1  A Palavra, que dá vida, 

existia desde o princípio. 

Nós o ouvimos, 
nós o vimos com nossos olhos, 

nós o contemplamos, 
e tocamos nele com nossas mãos! 

 
2  A vida apareceu, 

e nós a vimos. 
Testemunhamos dela 

e a anunciamos a vocês — 
a vida eterna! 

 
Ele estava com o Pai 

e apareceu para nós. 
3  O que vimos e ouvimos, 

proclamamos a vocês; 
para que também 

tenham comunhão conosco. 

Nossa comunhão é com o Pai 
e com seu Filho, Yeshua, o Messias. 

4  Escrevemos estas coisas 
para que nossa alegria seja completa. 

 
5 E esta é a mensagem que ouvimos dele e anunciamos a vocês: Deus é luz, e não há 
treva nele — nenhuma! 
 

6 Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, 
mentimos e não vivemos a verdade. 7 Se, porém, estivermos andando na luz, como 
ele está na luz, temos, então, comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho 
Yeshua nos purifica de todo pecado. 
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8 Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a 

verdade não está em nós. 9 Se reconhecermos nossos pecados, então, por ser digno 
de confiança e justo, ele nos perdoará e nos purificará de toda injustiça. 
 

10 Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos dele um 
mentiroso, e sua Palavra não está em nós. 
 
1Yochanan capítulo 2 

 
1 Meus filhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, 

porém, alguém pecar, temos Yeshua, o Messias, o Tzaddik, que intercede por 
nossa causa junto ao Pai. 2 Ele é também a kapparah pelos nossos pecados — e não 
apenas pelos nossos, mas também pelos do mundo todo. 
 

3 A maneira de certificarmo-nos de que o conhecemos é a obediência a seus 
mandamentos. 4 Qualquer um que diga: “Eu o conheço”, mas não obedece a seus 
mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. 5 Mas, se alguém fizer o que 
ele diz, então o amor genuíno por Deus terá alcançado seu objetivo. Desta forma 
sabemos que estamos unidos com ele. 6 A pessoa que afirma permanecer em união 
com ele deve conduzir sua vida da mesma forma que ele. 
 

7 Queridos amigos, não lhes escrevo um mandamento novo. Ao contrário, 
trata-se de um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio: o 
mandamento antigo é a mensagem que já ouviram. 8 Contudo, o que lhes escrevo é 
um mandamento novo, e sua verdade é vista tanto nele quanto em vocês, pois as 

trevas estão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. 9 Quem afirma estar na luz 
mas odeia seu irmão, ainda jaz em trevas. 10 A pessoa que mantém seu amor pelo 
irmão permanece na luz, e não há nada nele que o faça tropeçar. 11 Mas quem odeia 
seu irmão está nas trevas — sim, essa pessoa anda nas trevas, e não sabe aonde 
vai, porque as trevas cegaram seus olhos. 
 
12  Filhos, eu lhes escrevo 

porque seus pecados foram perdoados por causa dele. 
13  Pais, eu lhes escrevo 

porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. 
Jovens, eu lhes escrevo 

porque vocês venceram o Maligno. 
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14  Filhos, eu lhes escrevi 
porque vocês conhecem o Pai. 

Pais, eu lhes escrevi 
porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. 

Jovens, eu lhes escrevi 
porque vocês são fortes — 
e a Palavra de Deus permanece em vocês, 
e vocês venceram o Maligno. 

 
15 Não amem o mundo nem as coisas dele. Se alguém ama o mundo, o amor 

do Pai não está nele; 16 pois todas as coisas do mundo — os desejos da velha 
natureza, os desejos dos olhos e as exigências da vida — não provêm do Pai, mas 
do mundo. 17 E o mundo está passando, junto com seus desejos. Aquele, porém, 
que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 
 

18 Filhos, esta é a Última Hora. Vocês ouviram que o antimessias está vindo; 
e, de fato, muitos antimessias têm surgido — fato pelo qual sabemos que esta é a 
Última Hora. 19 Eles saíram dentre nós, mas não eram parte de nós; porque se 
fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. 
 

20 Mas vocês receberam a unção do Messias que procede do HaKadosh, e 
todos vocês sabem disso. 21 Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas 
porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira tem origem na verdade. 22 
Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Yeshua é o Messias? Essa pessoa 
é um antimessias — ele nega o Pai e o Filho. 23 Todo que nega o Filho também não 
tem o Pai, mas a pessoa que confessa o Filho tem também o Pai. 24 Deixem o que 

ouviram desde o princípio permanecer em vocês. Se o que ouviram desde o 
princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão em união com o 
Filho e com o Pai. 25 E isto, é o que ele nos prometeu: vida eterna. 
 

26 Escrevo-lhes estas coisas a respeito das pessoas que estão tentando 
enganá-los. 27 Quanto a vocês, a unção do Messias que receberam do Pai 
permanece em vocês, para que não precisem de que ninguém lhes ensine. Ao 
contrário, da mesma forma que a unção do Messias — genuína, não falsificada — 
continua a ensinar-lhes todas as coisas, assim permaneçam unidos com ele como 
ele lhes ensinou. 
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28 E agora, filhos, permaneçam unidos com ele; para que, quando ele se 
manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua 
vinda. 29 Se vocês sabem que ele é justo, devem saber também que ele é o Pai de 
quem pratica o que é correto. 
 
1Yochanan capítulo 3 

 
1 Vejam quanto amor o Pai nos concedeu ao permitir sermos chamados 

filhos de Deus! Porque somos exatamente isto. A razão para o mundo não nos 

conhecer é que ele não o conheceu. 2 Queridos amigos, agora somos filhos de Deus, 
e ainda não está claro o que nos tornaremos. Sabemos que, quando ele aparecer, 
seremos como ele, pois o veremos como ele realmente é. 
 

3 E todo aquele que tem esta esperança nele continua a purificar-se, porque 
Deus é puro. 4 Todo aquele que continua a pecar transgride a Torah — de fato, o 
pecado é a transgressão da Torah. 5 Vocês sabem que ele apareceu para tirar os 
nossos pecados, e nele não há pecado. 6 Portanto, ninguém que permanece unido 
com ele continua pecando; todo aquele que continua pecando não o viu nem o 
conheceu. 
 

7 Filhos, não deixem que ninguém os engane — a pessoa que continua a 
fazer o que é certo é justa, como Deus é justo. 8 Aquele que continua pecando é do 
Adversário, porque o Adversário vem pecando desde o princípio. Por esta mesma 
razão, o Filho de Deus apareceu: para destruir as obras do Adversário. 9 Nenhuma 
pessoa que tem Deus por Pai permanece no pecado, porque a semente plantada 
por Deus está nele: Isto é, ele não pode continuar pecando, porque tem Deus por 

Pai. 10 Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do 
Adversário: Quem não faz o que é certo não procede de Deus. 
 

Da mesma forma, quem não ama seu irmão não procede de Deus. 11 Esta é a 
mensagem que vocês ouviram desde o princípio: que nos amemos uns aos outros 
12 e não sejamos como Kayin, que era do Maligno e assassinou seu irmão. E por que 
o matou? Porque suas ações eram más e as de seu irmão eram justas. 13 Não se 
admirem, irmãos, se o mundo os odeia. 14 Nós, de nossa parte, sabemos ter 
passado da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama ainda 
jaz sob o poder da morte. 15 Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que 
nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. 
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16 O fato de Yeshua ter dado sua vida por nós é o modo pelo qual 
conhecemos o amor. Devemos dar a vida pelos irmãos! 17 Se alguém tiver recursos 
materiais e, vendo seu irmão em necessidade, fechar seu coração para ele, como 
pode amar a Deus? 18 Filhos, não amemos de palavra nem de boca, mas com ações 
e em verdade! 
 

19 Assim saberemos que somos da verdade; e tranqüilizaremos nosso 
coração diante dele: 20 se nosso coração sabe de algo contrário a nós, Deus é maior 
do que nosso coração e sabe todas as coisas. 

 
21 Queridos amigos, se nosso coração não souber de nada contra nós, temos 

confiança para nos aproximarmos de Deus; 
 

22 então, tudo o que pedimos, receberemos dele, porque obedecemos aos 
seus mandamentos e realizamos o que lhe agrada. 
 

23 E este é o seu mandamento: Que confiemos na pessoa e no poder de seu 
Filho Yeshua, o Messias, e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. 
24 Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem unidos com ele, e ele, 
com essas pessoas. 
 

Da seguinte forma sabemos que ele permanece unido conosco: pelo Espírito 
que nos deu. 
 
1Yochanan capítulo 4 

 
1 Queridos amigos, não confiem em qualquer espírito. Pelo contrário, testem 

os espíritos para ver se procedem de Deus; porque muitos falsos profetas têm 
saído pelo mundo. 2 Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo 
espírito que reconhece que Yeshua, o Messias, veio como um ser humano procede 
de Deus, 3 e todo espírito que não reconhece Yeshua não procede de Deus — de 
fato, esse é o espírito do antimessias. Vocês ouviram que ele está vindo. Bem, ele 
está aqui agora, já está no mundo! 
 

4 Filhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que 
está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. 5 Eles vêm do mundo. 
Portanto, ensinam os conceitos do mundo; e o mundo os ouve. 6 Nós somos de 
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Deus. Quem conhece a Deus nos ouve; mas quem não conhece a Deus não nos 
ouve. Dessa forma distinguimos o Espírito da verdade do espírito do erro. 
 

7 Amigos amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. 
Todo aquele que ama tem Deus por Pai e conhece a Deus. 8 Quem não ama não 
conhece a Deus, porque Deus é amor. 
 

9 Desta forma Deus mostrou seu amor entre nós: enviou seu único Filho ao 
mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. 

 
10 Nisto consiste o amor: não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em 

que ele nos amou e enviou seu Filho como kapparah pelos nossos pecados. 
 

11 Amados amigos, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos 
amar uns aos outros. 12 Ninguém jamais viu a Deus; se amarmos uns aos outros, 
Deus permanece unido conosco, e nosso amor por ele alcançou seu objetivo em 
nós. 13 Sabemos que permanecemos unidos com ele, e ele, conosco, porque ele nos 
deu do seu Espírito. 14 E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como 
Libertador do mundo. 15 Se alguém reconhece que Yeshua é o Filho de Deus, Deus 
permanece unido com ele, e ele, com Deus. 16 Assim conhecemos o amor que Deus 
tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece nesse amor 
está unido com Deus, e Deus permanece unido com ele. 
 

17 Desta forma o amor é conduzido à maturidade conosco: nós estamos no 
mundo como o Messias está. Isso nos dá confiança para o Dia do Juízo. 18 Não há 
medo no amor. Ao contrário, o amor que alcançou seu objetivo expulsa o medo, 

porque o medo é relativo à punição; quem tem medo não alcançou a maturidade 
relativa ao amor. 
 

19 Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 20 Se alguém afirmar: “Eu 

amo a Deus”, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a 
quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. 21 Sim, este é o mandamento que 
temos da parte dele: quem ama a Deus ame também seu irmão. 
 
1Yochanan capítulo 5 

 
1 Todo aquele que crê que Yeshua é o Messias tem Deus por Pai, e todo 

aquele que ama o Pai ama também seu Filho. 2 Assim sabemos que amamos os 
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filhos de Deus: amando a Deus e obedecendo aos mandamentos. 3 Porque amar a 
Deus significa obedecer-lhe os mandamentos. Além disso, seus mandamentos não 
são pesados, 4 porque todos os que têm Deus por Pai vencem o mundo. E esta é a 
vitória que vence o mundo: nossa confiança. 5 Quem é que vence o mundo, a não 
ser a pessoa que crê que Yeshua é o Filho de Deus? 
 

6 Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Yeshua, o Messias — 
não apenas com água, mas com água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, 
porque o Espírito é a verdade. 7 Há três testemunhas — 8 o Espírito, a água e o 

sangue —, e os três estão de acordo. 9 Se aceitamos o testemunho humano, o 
testemunho de Deus é mais valioso, pois é o testemunho dado por Deus acerca de 
seu Filho. 10 Os que mantêm a confiança no Filho de Deus têm esse testemunho em 
si mesmos. Os que não mantêm a confiança em Deus fazem dele mentiroso, porque 
não confiaram no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. 11 E este é o 
testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. 
 

12 Os que têm o Filho têm a vida; os que não têm o Filho de Deus não têm a 
vida. 
 

13 Eu lhes escrevi estas coisas para que saibam que possuem a vida eterna — 
vocês que mantêm a confiança na pessoa e no poder do Filho de Deus. 
 

14 Esta é a confiança que temos na presença dele: se pedirmos qualquer 
coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouve. 15 E, se sabemos que ele nos ouve 
— seja qual for nosso pedido —, sabemos que temos o que dele pedimos. 
 

16 Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, peça, e 
Deus dará vida a quem pecou. Existe pecado que conduz à morte; não estou 
dizendo que se deva orar por este. 17 Toda injustiça é pecado, mas há pecado que 
não leva à morte. 
 

18 Sabemos que todo aquele que tem Deus por Pai não permanece no 
pecado; ao contrário, o Filho nascido de Deus o protege, e o Maligno não pode 
tocar-lhe. 
 

19 Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz no poder do Maligno. 
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20 Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu discernimento para que 
possamos conhecer quem é genuíno; além disso, estamos unidos com Aquele que é 
genuíno, unidos com seu Filho Yeshua, o Messias. Ele é o Deus genuíno e a vida 
eterna. 
 

21 Filhos, guardem-se dos falsos deuses! 


