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(I João 1:1) - O QUE era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o 

que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da Palavra da vida  

(I João 1:2) - (Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos 

anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada);  

(I João 1:3) - O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais 

comunhão conosco; e a nossa comunhão é com o Pai, e com seu Filho Jesus Cristo.  

(I João 1:4) - Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra.  

(I João 1:5) - E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos: que Deus é luz, e não 

há nele trevas nenhumas.  

(I João 1:6) - Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos, e 

não praticamos a verdade.  

(I João 1:7) - Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os 

outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.  

(I João 1:8) - Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há 

verdade em nós.  

(I João 1:9) - Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os 

pecados, e nos purificar de toda a injustiça.  

(I João 1:10) - Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está 

em nós. 

 

A expressão “caminharmos” é uma metáfora do nosso comportamento diário. Os cristãos 

eram conhecidos nessa época como as pessoas que pertenciam ao “Caminho” (Jo 14.6; At 

9.27; 18.26; 19.9; 19.23; 22.4). Uma das palavras-chave desta epístola é “pecado”, pois ocorre 

27 vezes no texto original grego. 

 

 No original grego, a expressão “fiel e justo” comunica um conceito único: “fiel-e-justo”. Esse 

aspecto lingüístico revela um pouco mais sobre o caráter de Deus e sua forma de julgar todos 

que, mediante a fé pessoal no sacrifício redentor de Jesus Cristo, se arrependem de seus 

pecados e recebem a graça perdoadora da Promessa que Deus firmou com os seus (Sl 143.1; 

Zc 8.8; Jr 31.34; Mq 7.18-20; Hb 10.22,23). O perdão é o milagre de se restaurar 

completamente uma comunhão destruída pela quebra de confiança (Mt 6.12). 

 

Como diziam alguns dos pais da Igreja: “Santo não é a pessoa que não se suja, mas é aquele 

que sempre se lava nas águas o perdão de Deus”. João combate os gnósticos de seu tempo 



Wwww.cadurinaldi.wordpress.com  
 

 

que não conseguiam reconhecer que seus atos de imoralidade e ganância eram, de fato, 

pecados. 

 

Confissão de pecados, chave primordial para o estabelecimento do Reino dos céus. 

Semeando como homens de coração puro, que estabelece uma ligação em relação aquilo que 

planta e aquilo que colhe. 

 

Vemos a parábola relatar: A parábola fala do semeador sem demonstrar qualquer 

interesse em sua identidade: "um homem" lançou as sementes na terra. Todavia, seria 

errado pensar que aqui estamos diante de um exemplo de "agricultor preguiçoso", 

indiferente com a semeadura. Acontece exatamente o contrário: ele é indiferente para a 

semente. Aquilo de que ele precisa agora, que é o crescimento, é Deus quem dá.  

 

Só Deus pode dá-lo, e ele quer fazê-lo. Por isso o agricultor não se preocupa, não fica 

cavando atrás dos grãos, não toma providências idiotas para apressar o processo, mas 

tem um dia normal e uma noite tranqüila. Assim, a semente germina e cresce, não sem 

Deus, mas sem o agricultor. Este é o “homem que possue o Reino dos céus”em sua 

vida. 

 

Em seguida, este pensamento é levado ao extremo: o crescimento acontece não só sem 

sua ajuda, mas até sem seu conhecimento: não sabendo ele como. , o crescimento é para 

ele um milagre, distante da compreensão e da capacidade humanas. 

Ao chegar neste ponto, Jesus sublinha a idéia com destaque: A terra por si mesma 

frutifíca: primeiro a erva, depois, a espiga, e, por fim, o grão cheio na espiga. 

 

A semente só cresce "por si mesma" no tocante à independência do ser humano, mas 

acionada por Deus. Neste sentido, a expressão nos conscientiza do poder incrível de 

Deus. Seus impulsos permeantes efetuam o crescimento em todos os seus estágios, até o 

amadurecimento completo. 

Sua consumação será agora ação maravilhosa de Deus, sem auxílio de mãos e esperteza 

humanas. Neste sentido Jesus encaminhava-se confiante para um "por si mesmo" 

grandioso e a colheita festiva que seguiria. Pois havia, paz, justiça e alegria do Espírito 

Santo. 
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