
Terceira Carta de

Jo�o
Introdução 

Do presb�tero*, ao querido amigo Gaio, a quem eu amo na verdade. 
2Meu querido amigo, fa�o votos de que tudo esteja indo bem com voc� e que

voc� esteja bem de sa�de, assim como est� bem espiritualmente. 3Eu fiquei
muito feliz quando alguns irm�os chegaram e me contaram como voc� � fiel �
verdade e como continua seguindo a verdade. 4N�o tenho maior alegria do que
esta: ouvir que meus filhos seguem a verdade. 

5Querido amigo, voc� est� sendo fiel ao fazer o que pode pelos irm�os, mesmo
quando n�o os conhece. 6Estes irm�os testemunharam a respeito do seu amor
diante da igreja. Por favor, ajude-os a continuar a viagem deles de um modo que
agrade a Deus. 7Pois eles sa�ram de viagem para servir a Cristo e n�o aceitaram
nada dos pag�os. 8Portanto, n�s devemos ajudar irm�os como estes, para que pos-
samos trabalhar juntos pela verdade. 

9Escrevi uma carta � igreja, mas Di�trefes, que quer ser o l�der entre os irm�os,
n�o quer aceitar o que n�s falamos. 10Por isso, se eu for a�, vou lhe chamar a aten-
��o a respeito de tudo o que ele est� fazendo. Ele tem-me acusado falsamente,
usando palavras maliciosas. Mas, n�o contente com isto, ele n�o somente se
recusa a mostrar hospitalidade aos irm�os como tamb�m impede os que querem
ser hospitaleiros, expulsando-os da igreja. 

11Querido amigo, n�o imite o que � mau, mas, sim, o que � bom. Aquele que
faz o bem pertence a Deus e aquele que faz o mal jamais viu a Deus. 

12Quanto a Dem�trio, todos falam bem dele, at� a pr�pria verdade. E n�s tam-
b�m falamos e voc�s sabem que o que n�s falamos � verdadeiro. 

Cumprimentos finais 
13Eu ainda tenho muitas outras coisas para lhe escrever; contudo n�o quero

faz�-lo com caneta e tinta. 14Espero poder ir visit�-lo em breve e ent�o podere-
mos conversar pessoalmente. 15Que a paz esteja com voc�! Todos os seus amigos
lhe mandam lembran�as. D� lembran�as tamb�m, pessoalmente, a cada um dos
nossos amigos.
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presb�tero(s) Um grupo
de homens escolhidos para
liderar a igreja. Eles
tamb�m eram chamados de
bispos e pastores. O
trabalho deles � cuidar do
povo de Deus.
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