
O EVANGELHO DE JOÃO

A superioridade de Jesus Cristo 

João 3. 31-36 
“31Aquele que veio do alto é superior a todos. Nós somos da terra e falamos de coisas terrenas, mas ele 
veio do céu e é superior a todos. 32Ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas como são poucos os 
que creem no que ele diz! 33Todo aquele que aceita seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. 

34Pois ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá, sem limites, o Espírito. 
35O Pai ama o Filho e pôs tudo em suas mãos. 36E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. 

Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele.” 

Se existe tantas religiões no mundo, porquê Jesus é o único Salvador? 
Você poderia listar algumas religiões que existe no mundo? 
O ser humano é por causa da sua natureza caída devido o pecado muito religioso. Uma maneira bem 
simples de entender o que significa religião é pensar que o ser humano está buscando a Deus, tentando se 
religar a ele. Embora existam muitas religiões, João nos mostra que Jesus é diferente de qualquer uma delas: 

“31Aquele que veio do alto é superior a todos. Nós somos da terra e falamos de coisas 
terrenas, mas ele veio do céu e é superior a todos” 

Compreende o motivo da diferença de Jesus? João diz que Jesus é superior— está acima de todos— pois 
veio do alto, enquanto que nós somos da terra e falamos coisas que dizem respeito a ela. Note que religião é 
o homem buscando a Deus, mas a Salvação vêm daquele que desceu do céu e deu sua vida para resgatar 
os que creem que Jesus é Salvador e Senhor: 

“36E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, 
mas a ira de Deus permanece sobre ele.” 

 No texto de hoje, João nos mostra 4 razões, 4 argumentos que mostram a superioridade de Jesus: 

1. Jesus é superior pois, veio do céu. vs. 31 
Em apenas 2 versos João nos mostra que Jesus é superior de 3 maneiras diferentes (Jo 3.31 e 34): 
“31Aquele que veio do alto é superior a todos. Nós somos da terra e falamos de coisas 

terrenas, mas ele veio do céu e é superior a todos (…) 34Pois ele foi enviado por Deus e fala as 
palavras de Deus, porque Deus lhe dá, sem limites, o Espírito. 

O objetivo de João é esclarecer que todos (inclusive João Batista) são da terra e falam de coisas terrenas, 
mas Cristo veio do céu, ele veio do alto, ele foi enviado por Deus; ele é superior a todos e fala as palavras 
de Deus. 



Existe uma diferença entre os seres humanos e Jesus: Todos somos descendentes de Adão, Jesus porém, 
veio do céu. Enquanto nos preocupamos e falamos de coisas terrenas, Jesus fala as palavras de Deus, 
pois veio de Deus. 

João, portanto, está dizendo o seguinte: há um e somente um que é infinitamente diferente; ele não 
compartilha do pecado de Adão; ele não é  “da terra”: 

 “No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus… E o Verbo se fez carne 

e habitou entre nós”(Jo 1.1 e 14).  
Ele é de cima, do céu, foi enviado por Deus. Ele veio ao mundo, sem pecado, com a missão de resgatar os 
pecadores: 

“Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio 
dele”(Jo 3.17). 

Jesus é superior porque sua origem é celestial. Ele veio para nos salvar. 

2. Jesus é superior pois, sua pregação veio do céu. vs. 32-34 

“32Ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas como são poucos os que creem no que 
ele diz! 33Todo aquele que aceita seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. 34Pois 

ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá, sem limites, o 
Espírito.” 

O segundo argumento de João em favor da superioridade de Jesus Cristo se fundamenta na mensagem 
celestial ou divina pregada pelo nosso Senhor (leia: Jo 3.32-34).  
Podemos confiar na mensagem de Jesus, pois sua origem vem de Deus. João também nos ensina 
sobre o testemunho dado por Jesus e não existe meios criados pelo ser humano que possam comprovar 
se ele é verdadeiro, apenas por meio do Espírito Santo é que compreendemos e acreditamos em Jesus.  

Hoje é responsabilidade da igreja pregar a mensagem que Jesus pregou. Isso faz a igreja ser importante 
nesse mundo. Jesus é superior por causa da sua mensagem que veio do céu, a igreja deve pregar a 
mesma mensagem, em todo o tempo de sua história. 

3. Jesus é superior pois, tem vantagem de ser do céu 
Jesus é superior a todos, pois é o Filho de Deus: 

“35O Pai ama o Filho e pôs tudo em suas mãos.” 



Essa é uma afirmação surpreendente! Se qualquer homem dissesse essas coisas, saberíamos que ele é louco ou 
lunático. Mas Jesus poderia e pode fazer essa afirmação, cheio de confiança, por causa de quem ele 
verdadeiramente é: o Filho eterno de Deus que se fez homem e habitou entre nós (Jo 1.1 e 14). 

Jesus exerce sua autoridade para revelar a si mesmo aos eleitos de Deus (Mt 11.27) e para enviar a igreja a fazer 
discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a obedecerem a todas as ordens reveladas pelo Senhor 
nas Escrituras (Mt 28.18-20). Jesus exerce sua autoridade para buscar e salvar os pecadores, arrancando-os da 
mão do Satanás (Mt 12.22-32). Cristo exerce sua autoridade pela palavra poderosa que salva, santifica e sustenta 
todas as coisas (Hb 1.3). 

4. Jesus é superior, pois protege o pecador da ira de Deus vs. 36 
O João nos ensina através das Palavras de Jesus, que o ser humano já está condenado. (Jo. 3.18). 
Mas por quê? 1. O ser humano não ama a Deus; ele ama mais as trevas que a luz, porque seus atos 
são maus. 2. Ele só faz o que tem vontade (Jo 3.19) e 3. A falta de amor por Deus os torna 
desobedientes (Jo 3.36); e o resultado é que a ira de Deus permanece sobre ele. 

A única solução para o pecador é arrependimento e fé (não uma mudança externa de atitude, mas de 
natureza) —Ele precisa nascer de novo. (Jo. 3. 3-6). O pecador precisa se arrepender do pecado 
(que é amar mais as trevas que a luz) e crer no Filho de Deus (satisfazer-se nele), passando a viver 
para dar testemunho dessa fé salvadora através de uma vida de obediência ao Filho (Jo 3.36).  

Minha oração é para que você creia na superioridade de Jesus Cristo, seja salvo da ira de Deus e 
receba a vida eterna. 

Querido Deus, 
Quero dizer que o senhor é o único Deus verdadeiro e que somente o senhor pode me livrar do pecado, me 
dando uma nova vida, através de Jesus Cristo. Ele é superior a tudo e a todos, pois veio do céu e tem toda 
autoridade para ser o único e suficiente salvador. 

Me dê fé verdadeira, não apenas para conhecer esta verdade, mas crer e receber a vida eterna.   

Em nome de Jesus, 
Amém!


