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A segunda carta de João é dirigida "à senhora eleita e aos seus filhos". Mas 

quem é essa "senhora escolhida" de 2 João? É uma mãe com filhos ou outra 

coisa? Um olhar sobre o uso que o apóstolo João faz da palavra "filhos" em 1 

João pode nos ajudar a entender quem são seus filhos. Então, vamos tentar 

resolver o mistério de quem é essa mulher. 

Nós geralmente reconhecemos que as "filhos" de 1 João se referem aos cristãos 

convertidos. O "pai", o "jovem" e "filhos" no segundo capítulo podem se referir à 

idade literal ou ao desenvolvimento espiritual. Independentemente da sua idade, 

o apóstolo João considerava-se um pai espiritual desses "filhos". O apóstolo 

Paulo também usa esta linguagem na carta aos gálatas, quando ele diz: "Meus 

filhinhos, por quem estou novamente em dores de parto, até que Cristo seja 

formado em vós" (4:19). 

O que significa ser um pai espiritual? Isso provavelmente significa que o apóstolo 

João primeiro pregou o evangelho a eles e eles acreditaram nele. Então ele 
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assumiu a responsabilidade de ensinar, disciplinar, treinar e educar na fé. Ele 

dedicou sua vida na terra para que eles possam ter a vida eterna. Como o 

apóstolo Paulo coloca: "o conhecimento que você é firme no Senhor nos deu 

vida" (1 Tessalonicenses 3: 8). 

Mesmo que alguns dos cristãos não tenham sido diretamente convertidos por 

João, o apóstolo deve ter trabalhado tanto para educá-los na fé que os crentes 

achavam que era certo que João os chamasse de seus filhos. Eles tinham visto 

como João se sacrificou, orou, trabalhou e se importou muito com a sua 

salvação. Para eles, não soaria estranho que João os chamasse de filhos. Em 

vez de estranho, soaria afetuoso e afetuoso. 

Chegamos à última linha de 1 João, que diz: "Filhinhos, mantenham-se longe 

dos ídolos. Amém " 

Então, imediatamente, chegamos à primeira linha de 2 João, que diz: "O velho 

[João], a senhora eleita e a seus filhos". 

Então, 2 João termina com o verso: "Os filhos da tua irmã, a escolhida, vos 

saúdo" (v. 13). Então agora temos duas mulheres com dois grupos de filhos para 

explicar. 

Portanto, quem são essas duas "mulheres escolhidas" com filhos? Preste 

atenção nas pistas significativas no texto: 

Pistas significativas no texto 
 

 A autoridade da mulher vem de Deus, ela é a senhora escolhida por Deus 

(v. 1). 

 A mulher tem ensinado os cristãos a andar em amor, verdade e 

obediência aos mandamentos de Deus; João a elogia por isso, também 

dizendo que "se alegra" (v. 4) 

 A mulher é honrada por João, quem lhe pede que continue ensinando aos 

cristãos a andar em amor (v. 5). A palavra traduzida aqui no grego é 

erotao. Outras traduções desta palavra no Novo Testamento incluem 

"suplicar", "desejar" e "implorar". Este não é um tipo de mandato 

masculino, mas sim uma súplica. 

 Ela tem autoridade para rejeitar falsos mestres (versículos 8 a 10). 

 Ela e seus filhos normalmente moram ou se encontram em casa (v. 10). 

 Observe que a palavra "filhos" é usada tanto na primeira como na 

segunda epístola de João para descrever o mesmo relacionamento. O 

apóstolo João é o pai espiritual dos cristãos em 1 João. Do mesmo modo, 

a "senhora eleita" é a mãe espiritual dos cristãos em 2 João. 
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 Além disso, esse relacionamento semelhante coloca a João em uma 

posição igualitária à mulher de 2 João. Tanto o apóstolo quanto a "dama 

escolhida" têm filhos cujas almas são responsáveis. 

 
 

Omissões significativas do texto 

 
 Além do próprio apóstolo João e da outra "dama escolhida" no versículo 

13, nenhuma outra autoridade eclesiástica é mencionada no texto. 

 João não menciona que essas mulheres precisam se submeter a qualquer 

autoridade masculina. Em vez disso, a mulher parece ser a única líder 

desses cristãos. 

 João não admoesta essas mulheres por ensinar ou liderar. 

 João não exige que as mulheres se submetam à sua autoridade 

apostólica masculina. Em vez disso, ele reconhece que a autoridade dela 

é de Deus. João deixa de lado sua própria autoridade e a implora, usando 

a palavra "suplicar".  

 

Essas pistas nos levam a dois cenários possíveis. 

 
Cenário 1: filhos biológicas 
 

2 João pode se referir a uma mulher com filhos biológicos (crianças) que estão 

se educando de uma maneira cristã. Porque nenhum pai ou autoridade 

masculina é mencionado, podemos deduzir que a mulher é uma viúva ou está 

separada. Desde que o apóstolo João reconhece que essa mulher é responsável 

pelo comportamento de seus filhos, inferimos que eles não são adultos ainda. 

Isso explica por que eles moram na casa da mãe. O apóstolo avisa a mãe, dos 

enganadores que desejam entrar em sua casa. Não está claro por que essas 

pessoas gostariam de entrar na casa de uma mulher sozinha com filhos. 

 
Problemas com o cenário 1 
 
O primeiro cenário é difícil de apoiar. Primeiro, por que o apóstolo João de 

repente muda o significado de sua linguagem? Ele acaba de escrever várias 

folhas para seus "filhos" em sua primeira epístola. Logicamente, que base temos 

no texto para dizer que 1 João se refere a filhos espirituais e 2 João se refere a 

filhos biológicos? 
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Segundo, por que o apóstolo João estaria interessado não apenas em uma, mas 

em duas mulheres evidentemente sozinhas criando filhos biológicos? Em outras 

palavras, o que levaria o apóstolo a escrever para famílias cristãs individuais e 

comuns, ao invés de uma igreja? 

Terceiro, por que os "enganadores" e "anticristos" estariam interessados em 

entrar em uma casa de família individual, na qual apenas uma única mulher e 

seus filhos viviam? Podemos até perguntar por que uma mulher nesta situação 

permitiria que outros entrassem em sua casa? 

Talvez alguém possa dizer: "Ela é uma mulher casada que João converteu 

durante o seu ministério. Se João não menciona o marido, isso deve significar 

que ele não havia se convertido. Isso a deixa como responsável pelo crescimento 

espiritual de seus filhos. É por isso que João escreve para ela e não para o 

marido ". Ou: "Ela está sozinha e não tem autoridade masculina para seus filhos, 

por isso João está ajudando-a". 

Mesmo assim, não responde a muitas das nossas perguntas. Por exemplo, por 

que os "enganadores" tentariam entrar na casa de uma família comum? Se o 

marido dela não tivesse se convertido, por que João não menciona isso na carta? 

Não seria uma questão mais importante do que "anticristos" tentar entrar em uma 

residência privada por alguma razão desconhecida? 

Essa defesa ainda deixa sem resposta o por que o apóstolo João escreveu a 

uma família individual, e não a uma igreja. Nem explica com que propósito Deus 

escolheu essa "senhora escolhida". Devemos acreditar que qualquer mulher 

educando filhos cristãos é uma "dama escolhida"? Ainda mais importante, ou 

responda à pergunta-chave: que base temos para interpretar os "filhos" da 

"dama escolhida" como biológicos e, ao mesmo tempo, consideramos os "filhos" 

de João como espirituais? 

 
Cenário 2: Filhos Espirituais 
 

O segundo cenário é que a mulher estava em uma posição semelhante à do 

apóstolo João. Conhecemos Atos 2:46 e a história eclesiástica que a igreja 

primitiva ensinava publicamente no templo e nas sinagogas, e logo se reuniam 

em casas particulares para celebrar a Ceia do Senhor e a adoração. 

Portanto, o apóstolo escreve para ela como um pastora ou apóstolo de uma 

igreja que se encontra em sua casa. A mulher era uma senhora "escolhida" por 

Deus para ministrar. Ela tinha plena autoridade para ensinar e admoestar falsos 



5 
 

mestres. Ao não permitir aos "enganadores" dentro de sua "casa", ela tinha 

autoridade para excluir certos indivíduos da filiação. Ela era a principal líder da 

igreja. Nós poderíamos chamá-la de "pastor". 

Nesse cenário, as crianças da mulher são seus convertidos. Talvez alguns 

tenham sido convertidos por outros membros da igreja, depois se juntaram à 

igreja que ela lidera. Assim como o apóstolo João agiu com seus "filhos" em 1 

João, essa "senhora escolhida" dedicou sua vida a esses novos convertidos. Ela 

realizou cada sacrifício para eles que uma mãe faria por seus filhos. 

O apóstolo João a elogia pela maneira como ela estava guiando seu rebanho. 

"Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam 

na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai" (v. 

4). Então ele os exorta a continuar andando em amor, que é a obediência aos 

mandamentos de Deus "como eles ouviram desde o princípio" (versículo 6). 

Então ele adverte sobre heresias recentes às quais ele deve estar atento. 

Enfatize a gravidade dessas heresias dizendo que você não deve deixar esses 

"enganadores" e "anticristos" em seu lar (v. 7). Em outras palavras, ela não os 

deveria deixar entrar na igreja, onde poderiam arrastar seus filhos espirituais que 

estão andando na verdade. 

A carta de João também revela o amor e a confiança que os cristãos devem ter 

pela mãe espiritual. João indica que eles são obedientes, não rebeldes. Eles não 

abandonaram a sua pastora em busca de outros líderes masculinos. Na 

realidade, os "filhos" olham para ela em busca de ensino, orientação, correção e 

proteção espiritual, assim como uma criança biológica procura a mãe pelo 

mesmo. Eles a amam e confiam suas almas a ela. 

Nós não sabemos se essa líder ou pastor era casada. Mas, em qualquer caso, 

João escreve para ela como o principal líder da igreja. Se ela era casada, a carta 

de João não contém nenhuma instrução especial sobre como liderar em relação 

ao marido. Por exemplo, ele não diz que ela deve se submeter às decisões do 

seu marido sobre a liderança da igreja. Na verdade, esta mulher é apresentada 

como a única líder e mãe da igreja. 

Em geral, esse cenário é bastante provável. Encaixa com o que sabemos sobre 

a estrutura da igreja primitiva, que era principalmente um movimento de casas-

igrejas. Ele também responde a todas as perguntas que temos e não precisamos 

forçar o texto. 

Mais importante, é consistente com o uso da palavra “filhos" e o padrão de escrita 

para a igreja, não para as famílias individuais, encontradas em 1 João. Isso 

resulta em uma leitura estética suave e clara. De fato, é uma das melhores 
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evidências que temos no Novo Testamento de mulheres na liderança. Eu acho 

que podemos dizer com segurança que o que João foi para os cristãos em 1 

João, esta mulher era em 2 João. 

 

Fonte:  https://www.cbeinternational.org/blogs/johns-second-letter-addressed-female-

pastor 

 


