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No princípio, a Palavra

João 1

O apóstolo João escreve seu relato perto do fim do século I. Ele de-
seja que seus leitores saibam quem é Jesus Cristo, seu caráter, suas ações, 
seus ensinamentos. Para isso, por onde ele irá começar? Como ele pode 
apresentar provas claras para que leitores acreditem na verdade sobre Jesus? 

João começa seu evangelho com um prólogo sobre a Palavra (1.1-18). 
Nas línguas bíblicas originais, grego e hebraico, ele abre com a mesma 
frase que o livro de Gênesis: No começo. João muitas vezes refere-se às 
Escrituras do Antigo Testamento, mas seu prólogo lança as Escrituras 
hebraicas em uma nova luz, apresentando Jesus Cristo como aquele que 
une eternidade e tempo. 

Leia João 1.1-18 

1. Encontre pelo menos quinze coisas ditas sobre a Palavra, quem 
é ela e o que faz. 

Nota: De acordo com a filosofia grega, quando João escreveu, a Palavra (Logos) era o princípio 
cósmico da racionalidade ou da vida que trouxe ordem e vitalidade à matéria. Ao identificar o 
homem Jesus com a Palavra, termo rico em significado tanto para judeus como gregos, João faz 
uma afirmação sobre a identidade de Jesus que chocaria seus contemporâneos. 
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2. O que você aprende sobre o homem chamado João, sua tarefa e o 
seu testemunho? 

3. Se você não tivesse outra parte da Bíblia, o que você saberia sobre 
Jesus Cristo com base nesses versículos? 

Que reação positiva ela envolveria (versículos 10-13)? 

Qual é o resultado? 

4. Como o escritor do evangelho encaixa Jesus Cristo na mensagem 
do Antigo Testamento?

Leia João 1.19-34 

5. Onde, porquê e com quem é feita esta entrevista? 

Nota: Betânia, do outro lado do Jordão, provavelmente era uma pequena aldeia ao leste do 
rio Jordão, perto de um vau, onde as pessoas poderiam facilmente atravessar o rio. Os fariseus 
eram um partido religioso judaico que obedecida rigorosamente a lei de Moisés e acrescentava 
regulamentos a ela através dos séculos. 
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