O evangelho de João
A Última Palavra Sobre Deus
Jo. 1. 1-5
1No princípio, aquele que é a Palavra já existia. A Palavra estava com Deus, e a
Palavra era Deus. 2Ele existia no princípio com Deus. 3Por meio dele Deus criou todas
as coisas, e sem ele nada foi criado. 4Aquele que é a Palavra possuía a vida, e sua
vida trouxe luz a todos. 5A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu

apagá-la [ou e a escuridão não a entendeu].

Quem é Deus? É verdade que ele é um velhinho que fica sentado num trono lá no céu?
As pessoas querem muito saber quem Deus é, mas não querem ouvir a resposta de quem de fato
importa, dEle mesmo! A Bíblia é o livro que Deus usou para escrever a nós a seu respeito, por isso nós
a declaramos de “Revelação Especial de Deus” . Nela podemos saber de fato quem Deus é!
João nos diz o seguinte sobre o fato das pessoas buscarem saber quem Deus é: “ninguém jamais
viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou” (Jo 1.18).
Como então podemos saber quem é Deus? João, de modo claro, vai nos mostrar aquilo que aprendeu
quando conviveu por três anos com Jesus e seus outros discípulos, são 5 verdades sobre o Cristo:
Jesus sempre existiu! Ele é eterno!
Verso 1: “No princípio, aquele que é a Palavra já existia.”
Que princípio? Lembra de Gn. 1.1? João se refere aquele princípio, antes de existir qualquer coisa
criada, Jesus já existia junto com o Deus Pai.
Leia também Jd. 25; 2Tm. 1.9.
A identidade de Jesus! Ele é Deus!
Final do verso 1 diz assim: “… a Palavra era Deus”.
Você sabe porquê os judeus mataram Jesus na cruz? Justamente por não crerem que ele era Deus, lhe
acusaram de blasfemar (falar mal) do nome de Deus. Mas João está defendendo Jesus diante de seus
adversários e de qualquer pessoa que duvide, assim como Tomé, de que ele é Deus. Jo. 20.28
Veja que coisa incrível! João está nos dizendo que ao conhecermos Jesus estamos conhecendo a
Deus!
Você quer conhecer a Deus? Chame seus amigos para conhecê-lo também!

O lugar de Jesus: (Um com Deus)
“A Palavra estava com Deus…”
João nos ensina que Jesus, embora seja Deus, é diferente de Deus, difícil de entender né? Mas
precisamos saber que temos Deus Pai, Deus Filho (Jesus Cristo) e Deus Espírito. João está nos
mostrando que Jesus sempre esteve com Deus Pai. Seu lugar especial desde a eternidade, foi o de ter
comunhão com ele.
(Use um spinner para ilustrar a junção da Trindade em um único Deus)
A Superioridade de Jesus: (Ele é o Criador)
“Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi
criado.”
Estamos descobrindo coisas incríveis com João! Foi Deus quem criou todas as coisas? Sim! Por
meio da sua Palavra, que é o Deus Filho, Jesus Cristo. Ele é o criador de todas as coisas e sem ele
nada teria sido feito. Ele também não foi criado, sempre existiu, junto com o Pai, desde a eternidade.
Leia Também Ap.4.11
O propósito de Jesus: (Ele é o Salvador)
“Aquele que é a Palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a
escuridão nunca conseguiu apagá-la [ou e a escuridão não a entendeu].” vs. 4-5
A luz de Jesus ilumina nosso coração que está em profunda escuridão por causa do pecado. Mas
quando nos arrependemos de nossa maldade e cremos que Jesus é o Salvador que Deus Pai mandou
dos céus para iluminar nossas vidas, então ele nos salva com seu poder e nos leva para seu Reino de
Luz! Cl.1.13
Concluindo:
O que vamos fazer com essas maravilhosas informações?
Temos o privilégio de conhecer a Deus e ter comunhão com ele, conhecendo seu Filho Jesus! Seja
amigo de Jesus (João 15. 15).
Seja agradecido a Deus por nos dar Jesus em forma de homem, o Deus Homem. É somente através
dele que podemos ser salvos (Jo. 14.6).
Ore e peça a Deus que te faça ver todas essas verdades, que a luz de Jesus ilumine sua vida e seu
coração te dando a verdadeira salvação pela graça, por meio da fé. (Ef. 2.8-9)

