1:1 o hn ap archv o akhkoamen
o ewrakamen toiv ofyalmoiv
hmwn o eyeasameya kai ai
ceirev hmwn eqhlafhsan peri
tou logou thv zwhv
1:2 kai h zwh efanerwyh kai
ewrakamen kai marturoumen
kai apaggellomen umin thn zwhn
thn aiwnion htiv hn prov ton
patera kai efanerwyh hmin
1:3 o ewrakamen kai akhkoamen
apaggellomen umin ina kai umeiv
koinwnian echte mey hmwn kai h
koinwnia de h hmetera meta tou
patrov kai meta tou uiou autou
ihsou cristou
1:4 kai tauta grafomen umin ina
h cara umwn h peplhrwmenh
1:5 kai auth estin h aggelia hn
akhkoamen ap autou kai
anaggellomen umin oti o yeov
fwv estin kai skotia en autw
ouk estin oudemia
1:6 ean eipwmen oti koinwnian
ecomen met autou kai en tw
skotei peripatwmen qeudomeya
kai ou poioumen thn alhyeian
1:7 ean de en tw fwti
peripatwmen wv autov estin en
tw fwti koinwnian ecomen met
allhlwn kai to aima ihsou
cristou tou uiou autou
kayarizei hmav apo pashv
amartiav
1:8 ean eipwmen oti amartian
ouk ecomen eautouv planwmen
kai h alhyeia ouk estin en hmin

1Jo 1:1 O QUE era desde o princípio,
o que ouvimos, o que com os nossos
olhos vimos, o que temos contemplado
e as nossas mãos tocaram concernente
à palavra da vida;
1Jo 1:2 (Porque a vida foi manifestada,
e nós a vimos, e testificamos, e vos
anunciamos a vida eterna, que estava
com o Pai, e nos foi manifestada.)
1Jo 1:3 Aquilo que vimos e ouvimos,
isso vos anunciamos, para que também
vós tenhais comunhão conosco; e esta
nossa comunhão seja também com o
Pai, e com o seu Filho Jesus Cristo.
1Jo 1:4 E estas coisas vos escrevemos,
para que a vossa alegria se cumpra.
1Jo 1:5 E esta é a mensagem que
ouvimos dele e vos anunciamos, que
Deus é luz, e não há nele trevas
nenhumas.
1Jo 1:6 Se dissermos que temos
comunhão com ele, e andarmos nas
trevas, mentimos, e não praticamos a
verdade.
1Jo 1:7 Mas se andarmos na luz, como
ele está na luz, temos comunhão uns
com os outros, e o sangue de Jesus
Cristo, o seu Filho, nos purifica de
todo pecado.

1Jo 1:8 Se dissermos que não temos
nenhum pecado, enganamo-nos a nós
mesmos, e a verdade não está em nós.

1:9 ean omologwmen tav
amartiav hmwn pistov estin kai
dikaiov ina afh hmin tav
amartiav kai kayarish hmav
apo pashv adikiav
1:10 ean eipwmen oti ouc
hmarthkamen qeusthn poioumen
auton kai o logov autou ouk
estin en hmin
2:1 teknia mou tauta grafw
umin ina mh amarthte kai ean
tiv amarth paraklhton ecomen
prov ton patera ihsoun criston
dikaion
2:2 kai autov ilasmov estin
peri twn amartiwn hmwn ou peri
twn hmeterwn de monon alla
kai peri olou tou kosmou
2:3 kai en toutw ginwskomen oti
egnwkamen auton ean tav
entolav autou thrwmen
2:4 o legwn egnwka auton kai
tav entolav autou mh thrwn
qeusthv estin kai en toutw h
alhyeia ouk estin
2:5 ov d an thrh autou ton
logon alhywv en toutw h agaph
tou yeou teteleiwtai en toutw
ginwskomen oti en autw esmen

1Jo 1:9 Se confessarmos os nossos
pecados, ele é fiel e justo, para que nos
perdoe os pecados, e nos purifique de
toda iniquidade.

2:6 o legwn en autw menein
ofeilei kaywv ekeinov
periepathsen kai autov outwv
peripatein
2:7 adelfoi ouk entolhn kainhn
grafw umin all entolhn
palaian hn eicete ap archv h

1Jo 2:6 Aquele que diz permanecer
nele, ele próprio também deve andar
assim como ele andou.

1Jo 1:10 Se dissermos que não
pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua
palavra não está em nós.
1Jo 2:1 MEUS filhinhos, eu vos
escrevo estas coisas, para que não
pequeis; e se alguém pecar, temos um
Advogado para com o Pai, Jesus
Cristo, o justo;
1Jo 2:2 E ele é a propiciação pelos
nossos pecados; e não somente pelos
nossos, mas também concernente aos
pecados de todo o mundo.
1Jo 2:3 E nisto sabemos que o temos
conhecido, se guardarmos os seus
mandamentos.
1Jo 2:4 Aquele que diz: Eu o conheço,
e não está guardando os seus
mandamentos,
é mentiroso, e a
verdade não está nele;
1Jo 2:5 Mas qualquer que guarde a sua
palavra,
o
amor
de
Deus
verdadeiramente está aperfeiçoado
nele; nisto conhecemos que estamos
nele.

1Jo 2:7 Irmãos, não vos escrevo um
mandamento
novo,
mas
um
mandamento antigo, que já tivestes

entolh h palaia estin o logov
on hkousate ap archv

desde o princípio. Este mandamento, o
antigo, é a palavra que ouvistes desde
o princípio.

2:8 palin entolhn kainhn grafw
umin o estin alhyev en autw kai
en umin oti h skotia paragetai
kai to fwv to alhyinon hdh
fainei
2:9 o legwn en tw fwti einai kai
ton adelfon autou miswn en th
skotia estin ewv arti
2:10 o agapwn ton adelfon
autou en tw fwti menei kai
skandalon en autw ouk estin
2:11 o de miswn ton adelfon
autou en th skotia estin kai en
th skotia peripatei kai ouk
oiden pou upagei oti h skotia
etuflwsen touv ofyalmouv
autou
2:12 grafw umin teknia oti
afewntai umin ai amartiai dia
to onoma autou
2:13 grafw umin paterev oti
egnwkate ton ap archv grafw
umin neaniskoi oti nenikhkate
ton ponhron grafw umin paidia
oti egnwkate ton patera

1Jo 2:8 Por outro lado, eu vos escrevo
um mandamento novo, que é
verdadeiro nele e em vós, porque as
trevas estão se dissipando, e a
verdadeira luz já ilumina:

2:14 egraqa umin paterev oti
egnwkate ton ap archv egraqa
umin neaniskoi oti iscuroi este
kai o logov tou yeou en umin
menei kai nenikhkate ton
ponhron
2:15 mh agapate ton kosmon
mhde ta en tw kosmw ean tiv

1Jo 2:14 Pais, eu vos escrevi, porque
já conhecestes aquele que é desde o
princípio. Jovens, eu vos escrevi,
porque sois fortes e a palavra de Deus
permanece em vós, e já vencestes o
maligno.

1Jo 2:9 Aquele que diz estar na luz, e
aborrece o seu irmão, até agora está
nas trevas;
1Jo 2:10 Aquele que ama o seu irmão,
permanece na luz, e não há escândalo
nele;
1Jo 2:11 Mas aquele que aborrece o
seu irmão, está nas trevas, e anda nas
trevas, e não sabe para onde vai,
porque as trevas cegaram os seus
olhos.
1Jo 2:12 Filhinhos, eu vos escrevo,
porque os vossos pecados vos têm sido
perdoados através do nome dele;
1Jo 2:13 Pais, eu vos escrevo, porque
já conhecestes aquele que é desde o
princípio. Jovens, eu vos escrevo,
porque já vencestes o maligno. Filhos,
eu vos escrevo, porque já conhecestes
o Pai.

1Jo 2:15 Não ameis o mundo, nem as
coisas que há no mundo; se alguém

agapa ton kosmon ouk estin h
agaph tou patrov en autw
2:16 oti pan to en tw kosmw h
epiyumia thv sarkov kai h
epiyumia twn ofyalmwn kai h
alazoneia tou biou ouk estin ek
tou patrov all ek tou kosmou
estin
2:17 kai o kosmov paragetai
kai h epiyumia autou o de poiwn
to yelhma tou yeou menei eiv ton
aiwna
2:18 paidia escath wra estin
kai kaywv hkousate oti o
anticristov ercetai kai nun
anticristoi polloi gegonasin
oyen ginwskomen oti escath
wra estin
2:19 ex hmwn exhlyon all ouk
hsan ex hmwn ei gar hsan ex
hmwn memenhkeisan an mey hmwn
all ina fanerwywsin oti ouk
eisin pantev ex hmwn
2:20 kai umeiv crisma ecete apo
tou agiou kai oidate panta
2:21 ouk egraqa umin oti ouk
oidate thn alhyeian all oti
oidate authn kai oti pan
qeudov ek thv alhyeiav ouk
estin
2:22 tiv estin o qeusthv ei mh o
arnoumenov oti ihsouv ouk estin
o cristov outov estin o
anticristov o arnoumenov ton
patera kai ton uion
2:23 pav o arnoumenov ton uion

ama o mundo, o amor do Pai não está
nele;
1Jo 2:16 Porque tudo o que há no
mundo, como a concupiscência da
carne, e a concupiscência dos olhos, e
a soberba da vida, não é do Pai, mas é
do mundo;
1Jo 2:17 E o mundo passa, e também a
sua concupiscência; mas aquele que
faz a vontade de Deus, permanece para
sempre.
1Jo 2:18 Filhinhos, já é a última hora:
e como já ouvistes que o anticristo
vem, também agora muitos anticristos
já têm surgido, por onde conhecemos
que já é a última hora.
1Jo 2:19 Saíram de nós, mas não eram
de nós; porque se fossem de nós,
permaneceriam conosco; mas isto é
para que eles fossem manifestos, que
não são todos de nós.
1Jo 2:20 Mas vós tendes a unção do
Santo, e sabeis todas as coisas.
1Jo 2:21 Não vos escrevi porque não
soubésseis a verdade, mas porque a
sabeis, e porque toda mentira não é da
verdade.
1Jo 2:22 Quem é o mentiroso, senão
aquele que nega que Jesus é o Cristo?
Ele é o anticristo, que nega o Pai e o
Filho.
1Jo 2:23 Quem quer que nega o Filho,
também não tem o Pai; mas aquele que

oude ton patera ecei o
omologwn ton uion kai ton
patera ecei
2:24 umeiv oun o hkousate ap
archv en umin menetw ean en
umin meinh o ap archv hkousate
kai umeiv en tw uiw kai en tw
patri meneite
2:25 kai auth estin h epaggelia
hn autov ephggeilato hmin thn
zwhn thn aiwnion
2:26 tauta egraqa umin peri
twn planwntwn umav
2:27 kai umeiv to crisma o
elabete ap autou en umin menei
kai ou creian ecete ina tiv
didaskh umav all wv to auto
crisma didaskei umav peri
pantwn kai alhyev estin kai
ouk estin qeudov kai kaywv
edidaxen umav meneite en autw
2:28 kai nun teknia menete en
autw ina otan fanerwyh ecwmen
parrhsian kai mh aiscunywmen
ap autou en th parousia autou

confessa o filho também tem o Pai.

2:29 ean eidhte oti dikaiov estin
ginwskete oti pav o poiwn thn
dikaiosunhn ex autou
gegennhtai
3:1 idete potaphn agaphn
dedwken hmin o pathr ina tekna
yeou klhywmen dia touto o
kosmov ou ginwskei hmav oti
ouk egnw auton
3:2 agaphtoi nun tekna yeou
esmen kai oupw efanerwyh ti

1Jo 2:29 Se sabeis que ele é justo,
também sabeis, que todo aquele que
pratica a justiça, é nascido dele.

1Jo 2:24 Portanto o que vós ouvistes
desde o princípio, permaneça em vós.
Se o que ouvistes desde o princípio
permanecer
em
vós,
também
permanecereis no Filho e no Pai.
1Jo 2:25 E esta é a promessa que ele
nos prometeu, a vida eterna.
1Jo 2:26 Estas coisas eu vos escrevi a
respeito daqueles que vos enganam;
1Jo 2:27 E quanto a vós, a unção que
recebestes dele, permanece em vós, e
não tendes necessidade de que alguém
vos ensine; mas como a mesma unção
vos ensina a respeito de todas as
coisas, também é verdadeira, e não é
mentira; e assim como ela vos ensinou,
assim nele permanecereis.
1Jo 2:28 E agora, filhinhos,
permanecei nele; para que, quando ele
for manifesto, tenhamos confiança, e
não sejamos envergonhados diante
dele, na sua vinda.

1Jo 3:1 VEDE quão grande amor o Pai
nos tem dado, que fôssemos chamados
filhos de Deus. Por isso o mundo nos
não conhece, porque não o conheceu.
1Jo 3:2 Amados, agora somos filhos
de Deus, e ainda não foi manifesto o

que seremos. Mas sabemos que
esomeya oidamen de oti ean
fanerwyh omoioi autw esomeya quando ele for manifesto, seremos
oti oqomeya auton kaywv estin semelhantes a ele, porque o veremos
assim como ele é.

3:3 kai pav o ecwn thn elpida
tauthn ep autw agnizei eauton
kaywv ekeinov agnov estin
3:4 pav o poiwn thn amartian
kai thn anomian poiei kai h
amartia estin h anomia
3:5 kai oidate oti ekeinov
efanerwyh ina tav amartiav
hmwn arh kai amartia en autw
ouk estin
3:6 pav o en autw menwn ouc
amartanei pav o amartanwn
ouc ewraken auton oude
egnwken auton
3:7 teknia mhdeiv planatw umav
o poiwn thn dikaiosunhn
dikaiov estin kaywv ekeinov
dikaiov estin
3:8 o poiwn thn amartian ek tou
diabolou estin oti ap archv o
diabolov amartanei eiv touto
efanerwyh o uiov tou yeou ina
lush ta erga tou diabolou
3:9 pav o gegennhmenov ek tou
yeou amartian ou poiei oti
sperma autou en autw menei kai
ou dunatai amartanein oti ek
tou yeou gegennhtai
3:10 en toutw fanera estin ta
tekna tou yeou kai ta tekna tou
diabolou pav o mh poiwn
dikaiosunhn ouk estin ek tou
yeou kai o mh agapwn ton

1Jo 3:3 E todo aquele que tem esta
esperança nele, purifica a si mesmo,
assim como ele é puro.
1Jo 3:4 Todo aquele que pratica o
pecado, também pratica a injustiça; e o
pecado é a injustiça.
1Jo 3:5 E bem sabeis que ele se
manifestou para tirar os nossos
pecados; e nele não há pecado.
1Jo 3:6 Todo aquele que permanece
nele, não peca; todo aquele que peca,
não o viu, nem o conheceu.
1Jo 3:7 Filhinhos, ninguém vos
engane. Quem pratica a justiça, é justo,
assim como ele é justo.
1Jo 3:8 Quem pratica o pecado é do
Diabo; porque o Diabo peca desde o
princípio. Para isto o Filho de Deus se
manifestou, para desfazer as obras do
diabo.
1Jo 3:9 Todo aquele que é nascido de
Deus, não pratica pecado, porque a sua
semente permanece nele; e não pode
pecar, porque é nascido de Deus.
1Jo 3:10 Nisto são manifestos os filhos
de Deus e os filhos do Diabo: Todo
aquele que não pratica a justiça e que
não ama o seu irmão, não é de Deus.

adelfon autou
3:11 oti auth estin h aggelia hn
hkousate ap archv ina
agapwmen allhlouv
3:12 ou kaywv kain ek tou
ponhrou hn kai esfaxen ton
adelfon autou kai carin tinov
esfaxen auton oti ta erga
autou ponhra hn ta de tou
adelfou autou dikaia
3:13 mh yaumazete adelfoi mou
ei misei umav o kosmov
3:14 hmeiv oidamen oti
metabebhkamen ek tou yanatou
eiv thn zwhn oti agapwmen touv
adelfouv o mh agapwn ton
adelfon menei en tw yanatw
3:15 pav o miswn ton adelfon
autou anyrwpoktonov estin kai
oidate oti pav anyrwpoktonov
ouk ecei zwhn aiwnion en autw
menousan
3:16 en toutw egnwkamen thn
agaphn tou yeou oti ekeinov
uper hmwn thn quchn autou
eyhken kai hmeiv ofeilomen uper
twn adelfwn tav qucav tiyenai
3:17 ov d an ech ton bion tou
kosmou kai yewrh ton adelfon
autou creian econta kai kleish
ta splagcna autou ap autou
pwv h agaph tou yeou menei en
autw
3:18 teknia mou mh agapwmen
logw mhde glwssh all ergw
kai alhyeia

1Jo 3:11 Porque esta é a mensagem
que ouvistes desde o princípio: Que
nos amemos uns aos outros;
1Jo 3:12 Não como Caim, que era do
maligno, e matou o seu irmão. E por
que causa o matou? Porque as suas
obras eram más, e as do seu irmão
justas.
1Jo 3:13 Meus irmãos, não vos
maravilheis se o mundo vos odeia.
1Jo 3:14 Nós sabemos que já
passamos da morte para a vida, porque
amamos os irmãos. Quem não ama o
seu irmão, permanece na morte.
1Jo 3:15 Todo aquele que aborrece o
seu irmão é um homicida, e vós bem
sabeis que nenhum homicida tem a
vida eterna permanecendo nele.
1Jo 3:16 Nisto conhecemos o amor,
em que ele deu a sua vida por nós; e
nós devemos dar as nossas vidas pelos
irmãos;
1Jo 3:17 Portanto, qualquer que tenha
os bens do mundo, e veja o seu irmão
tendo necessidade, e lhe cerrar as suas
entranhas, como habita nele o amor de
Deus?
1Jo 3:18 Meus filhinhos, não amemos
em palavra, nem em língua, mas em
obra e em verdade!

3:19 kai en toutw ginwskomen
oti ek thv alhyeiav esmen kai
emprosyen autou peisomen tav
kardiav hmwn
3:20 oti ean kataginwskh hmwn
h kardia oti meizwn estin o yeov
thv kardiav hmwn kai ginwskei
panta
3:21 agaphtoi ean h kardia
hmwn mh kataginwskh hmwn
parrhsian ecomen prov ton
yeon
3:22 kai o ean aitwmen
lambanomen par autou oti tav
entolav autou throumen kai ta
aresta enwpion autou poioumen

1Jo 3:19 E nisto sabemos que somos
da
verdade,
e
diante
dele
asseguraremos os nossos corações:

3:23 kai auth estin h entolh
autou ina pisteuswmen tw
onomati tou uiou autou ihsou
cristou kai agapwmen
allhlouv kaywv edwken
entolhn hmin
3:24 kai o thrwn tav entolav
autou en autw menei kai autov
en autw kai en toutw
ginwskomen oti menei en hmin ek
tou pneumatov ou hmin edwken
4:1 agaphtoi mh panti pneumati
pisteuete alla dokimazete ta
pneumata ei ek tou yeou estin
oti polloi qeudoprofhtai
exelhluyasin eiv ton kosmon
4:2 en toutw ginwskete to
pneuma tou yeou pan pneuma o
omologei ihsoun criston en
sarki elhluyota ek tou yeou

1Jo 3:23 E este é o seu mandamento:
Que creiamos no nome do seu Filho
Jesus Cristo, e que nos amemos uns
aos outros, assim como nos deu
mandamento;

1Jo 3:20 Que, caso o nosso coração
nos condene, Deus é maior que o
nosso coração, e conhece todas as
coisas.
1Jo 3:21 Amados, se o nosso coração
não nos condena, temos confiança para
com Deus,
1Jo 3:22 E qualquer coisa que lhe
peçamos, a recebemos dele, porque
guardamos os seus mandamentos, e
fazemos as coisas agradáveis perante
ele.

1Jo 3:24 E aquele que guarda os seus
mandamentos, permanece nele, e ele
habita nele. E nisto conhecemos que
ele habita em nós, pelo Espírito que
nos deu.
1Jo 4:1 AMADOS, não creiais em
todo espírito, mas provai os espíritos
se são de Deus; porque muitos falsos
profetas já têm saído no mundo.
1Jo 4:2 Nisto conhecei vós o Espírito
de Deus: Todo espírito que confessa
Jesus Cristo tendo vindo em carne, é
de Deus;

estin
4:3 kai pan pneuma o mh
omologei ton ihsoun criston en
sarki elhluyota ek tou yeou
ouk estin kai touto estin to tou
anticristou o akhkoate oti
ercetai kai nun en tw kosmw
estin hdh
4:4 umeiv ek tou yeou este
teknia kai nenikhkate autouv
oti meizwn estin o en umin h o en
tw kosmw
4:5 autoi ek tou kosmou eisin
dia touto ek tou kosmou
lalousin kai o kosmov autwn
akouei
4:6 hmeiv ek tou yeou esmen o
ginwskwn ton yeon akouei hmwn
ov ouk estin ek tou yeou ouk
akouei hmwn ek toutou
ginwskomen to pneuma thv
alhyeiav kai to pneuma thv
planhv
4:7 agaphtoi agapwmen
allhlouv oti h agaph ek tou
yeou estin kai pav o agapwn ek
tou yeou gegennhtai kai
ginwskei ton yeon
4:8 o mh agapwn ouk egnw ton
yeon oti o yeov agaph estin
4:9 en toutw efanerwyh h agaph
tou yeou en hmin oti ton uion
autou ton monogenh apestalken
o yeov eiv ton kosmon ina
zhswmen di autou
4:10 en toutw estin h agaph ouc

1Jo 4:3 E todo espírito que não
confessa Jesus Cristo tendo vindo em
carne, não é de Deus; e este é aquele
poder do anticristo, do qual já ouvistes
que vem, e agora já está no mundo.

1Jo 4:4 Filhinhos, vós sois de Deus, e
já os tendes vencido; porque maior é
aquele que está em vós do que aquele
que está no mundo.
1Jo 4:5 Eles são do mundo, por isso
falam do mundo, e o mundo os ouve.

1Jo 4:6 Nós somos de Deus. Aquele
que conhece a Deus, nos ouve; aquele
que não é de Deus, não nos ouve.
Nisto nós conhecemos o Espírito da
verdade e o espírito do erro.

1Jo 4:7 Amados, amemos-nos uns aos
outros; porque o amor é de Deus, e
todo aquele que ama, é nascido de
Deus, e conhece a Deus;
1Jo 4:8 Aquele que não ama, não
conheceu a Deus; porque Deus é amor.
1Jo 4:9 Nisto foi manifesto o amor de
Deus para conosco, que Deus enviou o
seu Filho unigênito ao mundo, para
que vivamos por meio dele.
1Jo 4:10 Nisto está o amor, não que
nós tenhamos amado a Deus, mas que

oti hmeiv hgaphsamen ton yeon
all oti autov hgaphsen hmav
kai apesteilen ton uion autou
ilasmon peri twn amartiwn
hmwn
4:11 agaphtoi ei outwv o yeov
hgaphsen hmav kai hmeiv
ofeilomen allhlouv agapan
4:12 yeon oudeiv pwpote
teyeatai ean agapwmen
allhlouv o yeov en hmin menei
kai h agaph autou teteleiwmenh
estin en hmin
4:13 en toutw ginwskomen oti en
autw menomen kai autov en hmin
oti ek tou pneumatov autou
dedwken hmin
4:14 kai hmeiv teyeameya kai
marturoumen oti o pathr
apestalken ton uion swthra
tou kosmou
4:15 ov an omologhsh oti
ihsouv estin o uiov tou yeou o
yeov en autw menei kai autov en
tw yew
4:16 kai hmeiv egnwkamen kai
pepisteukamen thn agaphn hn
ecei o yeov en hmin o yeov agaph
estin kai o menwn en th agaph
en tw yew menei kai o yeov en
autw
4:17 en toutw teteleiwtai h
agaph mey hmwn ina parrhsian
ecwmen en th hmera thv krisewv
oti kaywv ekeinov estin kai
hmeiv esmen en tw kosmw toutw

ele nos amou, e enviou o seu Filho
para a propiciação concernente aos
nossos pecados.

1Jo 4:11 Amados, se Deus assim nos
amou, também nós devemos amar uns
aos outros.
1Jo 4:12 Ninguém jamais viu a Deus;
se nos amemos uns aos outros, Deus
habita em nós, e o seu amor está
aperfeiçoado em nós.
1Jo 4:13 Nisto conhecemos que
habitamos nele, e ele em nós, porque
nos tem dado do seu Espírito.
1Jo 4:14 E vimos e testificamos que o
Pai enviou o seu Filho para ser o
Salvador do mundo.
1Jo 4:15 Quem quer que confessar que
Jesus é o Filho de Deus, Deus habita
nele, e ele em Deus.
1Jo 4:16 E nós temos conhecido e
crido no amor que Deus tem em nós.
Deus é amor, e aquele que habita no
amor, habita em Deus, e Deus nele.

1Jo 4:17 Nisto o amor tem sido
aperfeiçoado para conosco, para que
no dia do juízo, tenhamos confiança,
que conforme ele é, assim também nós
somos neste mundo.

4:18 fobov ouk estin en th
agaph all h teleia agaph exw
ballei ton fobon oti o fobov
kolasin ecei o de foboumenov
ou teteleiwtai en th agaph
4:19 hmeiv agapwmen auton oti
autov prwtov hgaphsen hmav
4:20 ean tiv eiph oti agapw ton
yeon kai ton adelfon autou
mish qeusthv estin o gar mh
agapwn ton adelfon autou on
ewraken ton yeon on ouc
ewraken pwv dunatai agapan
4:21 kai tauthn thn entolhn
ecomen ap autou ina o agapwn
ton yeon agapa kai ton adelfon
autou
5:1 pav o pisteuwn oti ihsouv
estin o cristov ek tou yeou
gegennhtai kai pav o agapwn
ton gennhsanta agapa kai ton
gegennhmenon ex autou
5:2 en toutw ginwskomen oti
agapwmen ta tekna tou yeou
otan ton yeon agapwmen kai tav
entolav autou thrwmen
5:3 auth gar estin h agaph tou
yeou ina tav entolav autou
thrwmen kai ai entolai autou
bareiai ouk eisin
5:4 oti pan to gegennhmenon ek
tou yeou nika ton kosmon kai
auth estin h nikh h nikhsasa
ton kosmon h pistiv hmwn
5:5 tiv estin o nikwn ton
kosmon ei mh o pisteuwn oti

1Jo 4:18 No amor não há temor, mas o
amor perfeito lança fora o temor;
porque o temor tem punição, e o que
teme, não está perfeito no amor.
1Jo 4:19 Nós o amamos, porque ele
primeiramente nos amou.
1Jo 4:20 Caso alguém diga: Eu amo a
Deus, e odeie o seu irmão, é
mentiroso! Pois aquele que não ama ao
seu irmão, ao qual tem visto, como
pode amar a Deus, a quem não viu?
1Jo 4:21 E temos este mandamento
dele: Que aquele que ama a Deus, ame
também ao seu irmão.
1Jo 5:1 TODO aquele que crê que
Jesus é o Cristo, é nascido de Deus; e
todo aquele que ama aquele que o
gerou, também ama aquele que é
nascido dele.
1Jo 5:2 Nisto conhecemos que
amamos os filhos de Deus: Quando
amamos a Deus e guardamos os seus
mandamentos;
1Jo 5:3 Porque este é o amor de Deus,
que guardemos os seus mandamentos;
e os seus mandamentos não são
pesados;
1Jo 5:4 Porque todo aquele que é
nascido de Deus vence o mundo; e esta
é a vitória que venceu o mundo: A
nossa fé.
1Jo 5:5 Quem é aquele que vence o
mundo, senão aquele que crê que Jesus
é o Filho de Deus?

ihsouv estin o uiov tou yeou
5:6 outov estin o elywn di
udatov kai aimatov ihsouv o
cristov ouk en tw udati monon
all en tw udati kai tw aimati
kai to pneuma estin to
marturoun oti to pneuma estin h
alhyeia
5:7 oti treiv eisin oi
marturountev en tw ouranw o
pathr o logov kai to agion
pneuma kai outoi oi treiv en
eisin
5:8 kai treiv eisin oi
marturountev en th gh to
pneuma kai to udwr kai to aima
kai oi treiv eiv to en eisin
5:9 ei thn marturian twn
anyrwpwn lambanomen h
marturia tou yeou meizwn estin
oti auth estin h marturia tou
yeou hn memarturhken peri tou
uiou autou
5:10 o pisteuwn eiv ton uion tou
yeou ecei thn marturian en
eautw o mh pisteuwn tw yew
qeusthn pepoihken auton oti ou
pepisteuken eiv thn marturian
hn memarturhken o yeov peri
tou uiou autou
5:11 kai auth estin h marturia
oti zwhn aiwnion edwken hmin o
yeov kai auth h zwh en tw uiw
autou estin
5:12 o ecwn ton uion ecei thn
zwhn o mh ecwn ton uion tou
yeou thn zwhn ouk ecei

1Jo 5:6 Este é aquele que veio por
água e sangue, Jesus o Cristo; não
somente pela água, mas pela água e
pelo sangue. E o Espírito é aquele que
testifica, porque o Espírito é a verdade;

1Jo 5:7 Porque são três os que
testificam no céu: O Pai, a Palavra, e o
Espírito Santo; e estes, os três, são um;

1Jo 5:8 E são três os que testificam na
terra: O Espírito, e a água, e o sangue;
e os três são para o um.
1Jo 5:9 Se recebemos o testemunho
dos homens, o testemunho de Deus é
maior; porque o testemunho de Deus é
este que ele tem testificado a respeito
do seu Filho:
1Jo 5:10 Quem crê no Filho de Deus
tem o testemunho em si mesmo; quem
não crê em Deus, mentiroso o fez;
porque não creu no testemunho que
Deus tem testificado a respeito do seu
Filho;
1Jo 5:11 E este é o testemunho, que
Deus nos deu a vida eterna; e esta vida
está no seu Filho:
1Jo 5:12 Quem tem o Filho, tem a
vida; quem não tem o Filho de Deus
não tem a vida.

5:13 tauta egraqa umin toiv
pisteuousin eiv to onoma tou
uiou tou yeou ina eidhte oti zwhn
ecete aiwnion kai ina pisteuhte
eiv to onoma tou uiou tou yeou
5:14 kai auth estin h parrhsia
hn ecomen prov auton oti ean ti
aitwmeya kata to yelhma autou
akouei hmwn
5:15 kai ean oidamen oti akouei
hmwn o an aitwmeya oidamen oti
ecomen ta aithmata a hthkamen
par autou
5:16 ean tiv idh ton adelfon
autou amartanonta amartian
mh prov yanaton aithsei kai
dwsei autw zwhn toiv
amartanousin mh prov yanaton
estin amartia prov yanaton ou
peri ekeinhv legw ina erwthsh
5:17 pasa adikia amartia estin
kai estin amartia ou prov
yanaton
5:18 oidamen oti pav o
gegennhmenov ek tou yeou ouc
amartanei all o gennhyeiv ek
tou yeou threi eauton kai o
ponhrov ouc aptetai autou
5:19 oidamen oti ek tou yeou
esmen kai o kosmov olov en tw
ponhrw keitai
5:20 oidamen de oti o uiov tou
yeou hkei kai dedwken hmin
dianoian ina ginwskwmen ton
alhyinon kai esmen en tw
alhyinw en tw uiw autou ihsou
cristw outov estin o alhyinov

1Jo 5:13 Estas coisas escrevi a vós os
que credes no nome do Filho de Deus,
para que saibais que tendes a vida
eterna, e para que creiais no nome do
Filho de Deus.
1Jo 5:14 E esta é a confiança que
temos para com ele, que se pedirmos
alguma coisa segundo a sua vontade,
ele nos ouve;
1Jo 5:15 E se sabemos que ele nos
ouve em tudo o que pedimos, sabemos
que alcançamos as petições que lhe
pedimos.
1Jo 5:16 Se alguém vir o seu irmão
pecando um pecado que não é para
morte, suplicará a Deus, e Ele lhe dará
a vida, digo, àqueles que não estão
pecando para morte; há pecado para
morte; e não digo para orardes a
respeito desse.
1Jo 5:17 Toda a iniquidade é pecado,
mas há pecado que não é para morte.
1Jo 5:18 Nós sabemos que todo aquele
que é nascido de Deus não peca, mas
aquele tendo sido gerado de Deus,
conserva-se a si mesmo, e o maligno
não lhe toca.
1Jo 5:19 Sabemos que somos de Deus,
e que o mundo todo jaz no maligno;
1Jo 5:20 Mas sabemos que o Filho de
Deus já é vindo, e nos deu
entendimento para que conheçamos o
Verdadeiro; e estamos no Verdadeiro,
isto é, no seu Filho Jesus Cristo. Este é
o verdadeiro Deus, e a vida eterna!

yeov kai h zwh aiwniov
5:21 teknia fulaxate eautouv
apo twn eidwlwn amhn

1Jo 5:21 Filhinhos, guardai-vos dos
ídolos! Amém.

