
João 1.1-5 

A Identidade do Verbo 

1        
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 

2        
Ele estava no princípio com Deus. 

3        
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. 

4        
A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. 

5        
A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. 

  

Aspectos introdutórios: 

         Escrita pelo apóstolo João antes da destruição de Jerusalém (70 A.D.), data sugerida pela 
citação da existência do tanque de Betesda em Jerusalém: “Ora, existe ali...” (Jo 5.2). 

         O livro tem como propósito mostrar que na vida e ministério de Jesus a glória de Deus foi 
revelada de maneira única e perfeita. 

         Revela o interesse do apóstolo em afirmar a divindade de Cristo, provavelmente em 
função do gnosticismo crescente. 

  

Mensagem Central:   Jesus Cristo, o Verbo de Deus, possui uma identidade singular que o faz 
ser o Deus de todo universo. 

  

3 traços da identidade de Jesus 

  

1. Jesus é o eterno Criador do universo (1a, 3) 

Jo 1.1:  Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ 
λόγος (NA27). 

Gn 1.1: Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν (LXX). 

16
pois, nele, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis 

e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer 
potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele.

17
Ele é antes de todas as 

coisas. Nele, tudo subsiste (Cl 1.16,17). 

  

2. Jesus é uma pessoa distinta do Pai (1b, 2) 

16
Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito 

de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele.
17

E eis uma voz dos céus, que dizia: 
Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo (Mt 3.16,17). 

  



3. Jesus é tão Deus quanto o Pai (1c, 4, 5) 

João apresenta Jesus como criador do universo, mas também como criador do novo 
homem: 

Porque Deus, que disse: Das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo 
resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória 
de Deus, na face de Cristo (2Co 4.6). 

 


