
1:1 o presbuterov gaiw tw 
agaphtw on egw agapw en 
alhyeia

3Jo 1:1 O ANCIÃO ao amado Gaio, a 
quem eu amo em verdade!

1:2 agaphte peri pantwn 
eucomai se euodousyai kai 
ugiainein kaywv euodoutai sou h 
quch

3Jo 1:2 Amado, concernente a todas as 
coisas, desejo-te ires bem, e estares em 
saúde, assim como vai bem à tua alma;

1:3 ecarhn gar lian ercomenwn 
adelfwn kai marturountwn sou 
th alhyeia kaywv su en alhyeia 
peripateiv

3Jo 1:3 Porque muito me alegrei  em 
vindo  os irmãos e testificando da tua 
veracidade, uma vez que tu andas na 
verdade.

1:4 meizoteran toutwn ouk ecw 
caran ina akouw ta ema tekna 
en alhyeia peripatounta

3Jo  1:4  Não  tenho  maior  alegria  do 
que  esta,  que  ouça  dos  meus  filhos 
andando na verdade.

1:5 agaphte piston poieiv o ean 
ergash eiv touv adelfouv kai 
eiv touv xenouv

3Jo 1:5 Amado, tu procedes fielmente 
em  tudo  o  que  fazes  para  com  os 
irmãos e para com os estrangeiros,

1:6 oi emarturhsan sou th 
agaph enwpion ekklhsiav ouv 
kalwv poihseiv propemqav 
axiwv tou yeou

3Jo  1:6  Os  quais,  perante  a igreja 
testificaram  do  teu  amor,  aos  quais 
bem  farás,  encaminhando  de  modo 
digno de Deus;

1:7 uper gar tou onomatov 
autou exhlyon mhden 
lambanontev apo twn eynwn

3Jo 1:7 Porque eles saíram por amor 
ao  nome  dele,  nada  tomando  dos 
gentios;

1:8 hmeiv oun ofeilomen 
apolambanein touv toioutouv 
ina sunergoi ginwmeya th 
alhyeia

3Jo 1:8 Portanto nós devemos receber 
os tais, para que sejamos cooperadores 
da verdade.

1:9 egraqa th ekklhsia all o 
filoprwteuwn autwn diotrefhv 
ouk epidecetai hmav

3Jo  1:9  Eu  escrevi  à  igreja,  mas 
Diótrefes,  aquele  que  ama  ter  a 
primazia entre eles, não nos recebe;

1:10 dia touto ean elyw 
upomnhsw autou ta erga a poiei 
logoiv ponhroiv fluarwn hmav 
kai mh arkoumenov epi toutoiv 
oute autov epidecetai touv 

3Jo 1:10 Por  isso,  se eu for,  trarei  à 
memória  dele  as  obras  que  ele  faz, 
tagarelando  contra  nós  com  palavras 
más; e não estando satisfeito com isto, 
ele  mesmo  não  recebe  os  irmãos,  e 



adelfouv kai touv boulomenouv 
kwluei kai ek thv ekklhsiav 
ekballei

impede os que querem recebê-los, e os 
lança fora da igreja.

1:11 agaphte mh mimou to 
kakon alla to agayon o 
agayopoiwn ek tou yeou estin o 
de kakopoiwn ouc ewraken ton 
yeon

3Jo 1:11 Amado, não sigais o mal, mas 
o  bem.  Aquele  que  faz  o  bem,  é  de 
Deus;  mas quem faz  o mal,  não tem 
visto a Deus.

1:12 dhmhtriw memarturhtai 
upo pantwn kai up authv thv 
alhyeiav kai hmeiv de 
marturoumen kai oidate oti h 
marturia hmwn alhyhv estin

3Jo  1:12  De  Demétrio,  é  dado 
testemunho por  todos,  e  pela  mesma 
verdade,  e  também  nós 
testemunhamos, e vós  bem sabeis que 
o nosso testemunho é verdadeiro.

1:13 polla eicon grafein all 
ou yelw dia melanov kai 
kalamou soi graqai

3Jo 1:13 Eu tinha muito para escrever, 
porém não quero te escrever com tinta 
e pena;

1:14 elpizw de euyewv idein se 
kai stoma prov stoma 
lalhsomen eirhnh soi 
aspazontai se oi filoi aspazou 
touv filouv kat onoma

3Jo 1:14 Mas espero brevemente ver-
te, e falaremos de boca a boca. Paz a 
ti. Os amigos te saúdam! Saúda tu os 
amigos nome por nome.


