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13

AMADA E
RESPEITADA



1. Que termos João usa para se identificar? (2 João 1)

2. Como João expressa sua consideração para com a 
senhora eleita? (verso 1)

3. Quem mais amava essa mulher especial? (verso 1)

4. O relacionamento e o amor que João sente por ela 
se baseavam em quê? (verso 2)

5. Depois de proferir-lhe uma bênção, pelo que João 
se regozija? (versos 3-4)

6. João segue oferecendo-lhe conselhos sensatos. 
Qual é o tema de seu conselho? (ver-sos 5-6)

7. Depois de advertir a senhora eleita a estar atenta 
aos enganadores, ele a incentiva a fazer o quê? 
(versos 7-8)

8. Há palavras fortes contra aqueles que tentam 
enganar os crentes. Como João a aconselha 
relacionar-se com esses indivíduos? (versos 10-11)

9. O que está implicado nas palavras finais do 
capítulo?
 

Introdução

Aprofundando

As Mulheres da Bíblia: A SENHORA ELEITA E EU

Este é o único livro da Bíblia endereçado 

a uma mulher. O apóstolo João pode ter es-

crito a uma mulher específica. A Bíblia não 

revela a identidade exata da “senhora eleita”. 

Seu nome não é mencionado tampouco 

onde ela vivia.

O Novo Testamento registra que Deus 

usou muitas mulheres piedosas para servir 

a Seu povo. Algumas mantinham congrega-

ções em seus lares. Algumas eram diaconi-

sas que atendiam às várias necessidades 

físicas da igreja de Deus. O apóstolo Paulo 

frequentemente se dirigia a essas mulheres 

em suas cartas. João pode ter feito o mesmo 

em sua carta.

* Como Ela É Considerada.
* Os Conselhos que Recebeu.

Descobrir



10. Quais são os traços de caráter da senhora eleita 
que a tornam tão amada? Como podemos desenvolver 
esses traços?

11. A senhora eleita era respeitada? Por que você crê 
que ela era respeitada?

A SENHORA ELEITA 

Leitura Bíblica: 2 João

Palavras de SabedoriaAplicação para os 
Nossos Dias

Perguntas para 
Discussão

1. João fala do amor verdadeiro entre 
os crentes devido à verdade que compartil-
hamos. Partilhar dessa verdade produz amor 
um pelo outro, especialmente o “amor verda-
deiro” que possibilita a obediência à verdade. 
Qual é o relacionamento entre a obediência 
aos mandamentos e o amor pelos que fazem 
parte da comunidade da fé? Como ele se 
manifesta?

2. Por que necessitamos de sabedoria e 
de discernimento hoje ao avaliarmos as men-
sagens que nos são trazidas por indivíduos 
e pela mídia? Quais são algumas fontes de 
mensagens enganosas, talvez sutis, que nos 
cercam? Por quais fontes eu sou mais in-
fluenciada?

1 Coríntios 13 é o capítulo na Bíblia que 
descreve o amor de forma compreensível 
e que devemos imitar. Uma vez por dia leia 
esse capítulo usando várias traduções da 
Bíblia. Quando obtemos plena compreensão 
do amor ilimitado de Deus, começamos a 
imitar os traços de caráter que eram manifes-
tados na vida da senhora eleita.

Anotações:



Minha Oração Hoje 

Compartilhar

“Senhor, refina meu caráter pela atuação 
do Teu Santo Espírito a fim de que Teu amor 
seja refletido em meus pensamentos, pala-
vras e ações.”

Quais são algumas das formas pelas 
quais eu posso exemplificar o amor de Deus 
às mulheres em minha igreja, família e comu-
nidade?
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