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Resumo 

 

Esta dissertação procura compreender a relação do Logos com a 

criação do universo a partir da filosofia pré-cristã, sua inserção na narrativa 

do Novo Testamento pelos primeiros cristãos e, finalmente, sua divinização e 

humanização de acordo com a ideia do apóstolo João. Para tanto, além de 

uma reflexão filosófica e cristã primitiva acerca do Logos, propõe-se também 

uma leitura do prólogo do quarto Evangelho acerca do Logos e seu valor 

religioso junto à comunidade cristã. Assim, esta abordagem exegética em 

questão lança luz sobre a face mítica do Logos em João, de quem emana 

vida/luz, contrapondo às trevas/morte e sua fascinante encarnação com o 

nome de Jesus, o glorioso Monoguenês de Javé.  

 

Palavras-chave: Prólogo do Evangelho de João, Logos, Deus, Criação, 

Cosmos, encarnação, Jesus. 
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Abstract 

 

This thesis seeks to understand the relationship of logos with the 

creation of the universe from pre-Christian philosophy, its insertion into the 

narrative of the New Testament by the early Christians, and finally, his 

divinization and humanization of the idea as the apostle John Therefore, and 

a philosophical reflection about the early Christian and logos. This paper also 

proposes a reading of the prologue of the Fourth Gospel about the logos and 

its religious value to the community. Thus, this exegetical approach in 

question sheds light on the face of the mythical logos in John, who exudes 

life/light, in contrast to the darkness/death, and his fascinating incarnation, 

with the name of Jesus, the glorious begotten of Yahweh. 

 

Keywords: Prologue of John's Gospel, the Logos, God, Creation, 

Cosmos, incarnation, Jesus. 
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Introdução 

Gostaria de introduzir este estudo deixando registrada uma admiração 

pelo prólogo do Evangelho de João, um dos mais significativos textos acerca 

do Logos. 

Essa perícope sobre o Logos motivou-nos a pesquisá-lo, a fim conhecer 

mais a sua história e inserção na teologia cristã primitiva. Ao pesquisá-lo, não 

foi difícil descobrir textos e comentadores de relevância que, ao longo do 

tempo, discutem sua importância tanto para filosofia pré-cristã quanto para o 

cristianismo primitivo.  

A respeito da seleção das fontes pesquisadas, com efeito, não houve 

grandes problemas. Mas procuramos restringir nossa pesquisa utilizando as 

obras “Cristologia do Novo Testamento, Leitura do Evangelho Segundo João - 

Palavra de Deus, Do conflito de Jesus com os judeus à revelação da verdade 

que liberta em João 8.31-59, Interpretação do Quarto Evangelho, Teologia do 

Novo Testamento, História da Literatura Cristã Primitiva - Introdução ao Novo 

Testamento aos Apócrifos e aos Pais apostólicos, O Evangelho de João – 

análise linguística e comentário exegético, O prólogo do Quarto Evangelho – 

estudo de teologia joânica, A Phýsis como fundamento do sistema filosófico 

estóico, El Mundo del Nuevo Testamento, The Interpretation of the fourth 

Gospel, The Gospel of John, El Evangelio Segun Juan” mais completas, 

abrangentes, respeitáveis e de maior peso e/ou presença, no sentido de serem 

amplamente aceitas pelos críticos mais recentes.  

Essas fontes nos fornecem informações importantes sobre o Logos no 

prólogo do Evangelho de João e também em outros escritos dos cristãos mais 
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primitivos. Observamos que procuram associar o Logos à pessoa de Jesus 

antes da encarnação. Além do mais, nos remetem a outras interpretações 

acerca do lógos, como Fílon de Alexandria, os estóicos e o filósofo de Éfeso, 

Heráclito. 

Embora acreditemos que a narrativa do prólogo do Evangelho joanino 

seja o ponto mais alto da descrição do Logos, defendemos que isto só foi 

possível graças às averiguações realizadas num contexto anterior ao 

cristianismo. Iniciamos com a interpretação de Heráclito que o definia como 

uma “lei universal”, Górgias, que o descrevia como um grande soberano, que 

levava a efeito as obras supremamente divinas e Isócrates, que o via como o 

possuidor do “poder pedagógico”, mediante o qual os maus eram reprovados e 

os bons louvados. Para Górgias, quase tudo que o homem conseguia criar já 

havia sido criado pelo Logos.1  

Platão, por exemplo, declarou que o Logos de Deus mantinha os 

planetas nos seus rumos e trazia as estações dos anos em seus tempos 

determinados.2 

Além dessas interpretações, o Logos se destacou também no estoicismo 

ao incorporar novos signos. Eram os estóicos que estavam no auge da sua 

influência quando o Novo Testamento estava sendo escrito, e que admiravam a 

ideia do Logos. Para eles, o Logos de Deus era o controlador de todas as 

coisas. Os tempos, as estações, as marés, as estrelas nos seus rumos, eram 

                                                 
1
 COENEN, Lothar; BROWN, Colin. Dicionário  Internacional de Teologia do Novo Testamento. São 

Paulo: Vida Nova, 2000, p. 1512. 
2
 BARCLEY, William. Palavras Chaves do Novo Testamento. São Paulo: Vida Nova,  p.132. 
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ordenados pelo Logos; foi o Logos que colocou sentido no mundo. Além disto, 

a mente do homem era um pequena porção deste Logos.3  

De maneira fascinante, esse Logos, imbuído de características divinas, 

passou a ser interpretado, agora, pelo cristianismo primitivo, como o Deus que 

se manifestou em carne com o nome de Jesus. Antes do texto joanino, que 

acreditamos ter sido escrito no final do primeiro século, verificamos que outros 

cristãos (Paulo, Lucas), já o tinham interpretado como um ser divino, ao relatar 

sua morte salvífica na cruz. “Ho lógos gàr ho toû stauroû toîs mèn apollyménois 

moría estín, toîs dè sozoménois hemîn dýnamis theoû estin - O lógos da cruz 

para os que estão perecendo é loucura, mas para nós que estamos sendo 

salvos é o poder de Deus” (I Co.1.18). 4  

Paulo não foi o único cristão anterior a João que deu ênfase ao Logos 

como sendo um ser divino. Lucas, por exemplo, no prólogo do Evangelho, não 

diz que consultou as “testemunhas oculares - autóptai” e “ajudantes - hyperétai” 

de Jesus, e, sim, as do Logos (Lc.1.2). De acordo com essa narrativa lucana, 

acreditamos que o evangelista tinha em mente não a mensagem da pregação 

cristã, mas o Logos divino personificado na pessoa de Jesus.  

Embora o termo Logos esteja no genitivo, acreditamos que nesse texto, 

Lucas o interpreta como uma pessoa, o próprio Jesus. Interpretação essa que 

pode ser melhor compreendida através da sua consulta histórica junto àqueles 

que se tornaram suas testemunhas oculares e serviçais – ajudantes, durante 

seu ministério terreno.   

                                                 
3
 Ibid., p.133. 

4
 BIBLE. The Greek New Testament. United Bible Societies, Fourth Revised Edition. U.S.A, p.569. 
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Mesmo que Lucas não cite os nomes das testemunhas que foram 

consultados sobre Logos, não podemos descartar a possibilidade de que uma 

delas fosse o próprio evangelista. O próprio evangelista, mais tarde, se 

apresenta como uma daquelas testemunhas oculares do Logos, o monogenês 

(único gerado - unigênito) do Pai. “Etheasámetha tèn dóxan autoû, hôs 

monogenoûs parà patròs, plêres cháritos kaì aletheías - Vimos à glória dele, a 

glória como do unigênito junto do Pai, cheio de graça e verdade” (Jo.1.14b).  

Dessa forma, o evangelista, conhecedor das narrativas cristãs mais 

primitivas acerca do Logos, decidiu inseri-lo no prólogo do seu Evangelho, na 

qualidade do Deus que junto ao Deus Pai criara universo, vindo posteriormente 

a encarnar-se com o nome Jesus.   

Numa comunidade cristã onde o Logos já era visto por uma boa parte 

dos fiéis como o Deus criador do universo, salvador e mediador entre Deus e 

os homens, podemos dizer que essa ideia serviu de base para que João 

desenvolvesse sua teologia acerca do lógos humanizado em Jesus. Em João, 

este Logos passou a exercer um papel não muito diferente do anterior, mas, 

mais abrangente do que aquele exercido na filosofia de Heráclito, dos estóicos, 

Fílon de Alexandria e até mesmo em certas narrativas cristãs mais primitivas.  

João procurou associar Jesus ao Logos, a partir da encarnação, seu 

ministério poderoso em obras, seus discursos sobre sua divindade, morte e 

ressurreição. Assim, compreendemos em João, este mesmo Logos que no 

princípio havia criado o universo, irrompe na plenitude do tempo ao encarnar-

se como o Monoguenês de Javé, o Salvador judaico.  
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O evangelista, ao enfatizar a existência do Logos encarnado, apresenta-

o não como um simples filho de Maria com José, mas o Filho de Deus que viria 

para pôr em liberdade seu povo, Israel.  

Tendo em vista o aplicativo do termo Logos a partir da filosofia 

helenística, na qual Heráclito o interpretava como uma lei que regia o cosmos, 

no judaísmo como a palavra criadora de Deus, no estoicismo onde aparece 

como um ser intermediário entre Deus e os homens, no cristianismo primitivo 

como o próprio Deus, culminando com a matiz teológica joanina onde se 

evidencia perfeitamente sua existência divina e encarnação, justifica-se, 

portanto, nossa pesquisa tratar de um tema relevante, pois procura identificar a 

origem do lógos joanino e seu importante papel junto à comunidade como o 

Salvador Jesus Cristo, figura até hoje, rodeada de obscuridade.  

A partir dessas interpretações acerca do Logos, procuramos desenvolver 

o primeiro capítulo da dissertação, tendo como pano de fundo a filosofia que 

remonta ao tempo do filósofo de Éfeso, Heráclito.  Para Feuillet, Heráclito 

defendia que todas as coisas estavam em um fluxo constante e, que o Logos 

era o princípio orientador desse fluxo. Nesse processo, o Logos não era 

limitado pelo tempo cronológico, existia antes da eternidade. Para agir no 

universo e harmonizar suas forças opostas, ele se encarnava no fogo, como o 

elemento primordial que dominava o fluxo incessante das coisas.5  

Acreditamos que este pensamento tenha influenciado os estóicos, uma 

vez que o Logos ressurge como o princípio universal cósmico e religioso. Os 

estóicos consideravam o Logos o fundamento norteador de todo o processo 

                                                 
5
 FEUILLET, A. O prólogo do quarto Evangelho,  p.215. 



14 

 

racional, a razão universal, a força criadora eterna, a energia sustentadora de 

todas as coisas criadas no universo, o elo entre o homem e o divino.6 Criam 

que o Logos podia ser tanto “endiathétos”, a razão imanente, propriedade 

racional íntima do homem; “prophorikós”, a linguagem através da qual o 

homem entra em contado com os deuses e outros homens, e “spermatikós”, 

que é a razão seminal – gérmen de onde procedem todas as coisas, a fonte do 

poder vital que amolda a substância informe e inorgânica.7 

Já no judaísmo, identificamos este Logos como uma hipóstasis 

(essência) divina ou até mesmo um mediador personificado. A partir da 

literatura sapiencial, encontramos várias citações nas quais davar (palavra), se 

não está personificada é, ao menos, considerada como uma entidade. Esse 

conceito judaico se estrutura a partir do salmo 33.6: “Pela palavra do Senhor 

foram feitos os céus...”, do Salmo 147.15: “...sua palavra corre velozmente” e o 

Salmo 107.20: “Enviou a sua palavra, e os sarou”. 

Próximo ao cristianismo nos deparamos também com o pensamento do 

filósofo judeu, Fílon, que destaca a figura do Logos como um ser 

“intermediário”. O Logos em Fílon adquire uma nova dimensão, a que serve de 

ligação mais íntima entre as criaturas e Deus criador.8 Parece que Fílon 

procura sintetizar o pensamento judaico e helênico em torno do Logos.  

De acordo com Barcley, em Fílon, o Logos de Deus estava inscrito e 

gravado na constituição de todas as coisas. O Logos é o leme mediante o qual 

o piloto do universo dirige todas as coisas, é o sumo sacerdote que coloca a 

                                                 
6
 Ibid,  p. 217. 

7
 Ibid, p. 217. 

8
 NASCIMENTO, Dax Fonseca Moraes Paes. O Lógos em Fílon de Alexandria: Principais interpretações, 

p.61. 
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alma do homem diante de Deus, a ponte entre o homem e Deus. Na 

construção do universo, esse Logos é visto como o agente do governo divino, 

que age como um comandante e ao mesmo tempo timoneiro.9   

No segundo capítulo, procuramos identifcar esse Logos como ser divino 

humanizado em Jesus, a partir de narrativas cristãs anteriores a João, como 

por exemplo, os textos de Paulo e Lucas. Em sua carta aos filipenses (Fl.2.6), 

Paulo destaca a existência do lógos “en morfê toû Theoû – forma de Deus” 

anterior à sua vinda ao mundo. Também o apresenta aos colossenses como a 

“eikón” – imagem do Deus invisível, o “protótokos” – primogênito de toda 

criação, a causa primordial da existência do universo (Cl.1.15-17).  

O apóstolo Paulo aborda sua encarnação ao enfatizar seu esvaziamento 

e manifestação em forma humana. “Morfèn doúlou labôn, en homoiômati 

anthrôpon genómenos – recebendo a forma de servo, nascendo em 

semelhança dos homens” (Fl.2.7). Para tanto, cremos que sua ênfase maior 

encontra-se no “lógos toû stauroû/Christòn estauroménon – Logos da 

cruz/Cristo crucificado”, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. 

Para o autor, esse Logos ao morrer numa cruz, se tornou objeto de 

salvação/condenação. Salvação para aqueles que, pela fé, aceitavam sua 

morte como meio de redenção, e como condenação, para os descrentes, para 

os quais sua morte seria um ato de loucura/escândalo. “ho lógos gar ho toû 

stauroû toîs mèn apollyménois moría estín, toîs dè sozoménois hemîn dýnamis theoû 

estin – Pois, o lógos da cruz para os que estão perecendo é loucura, mas para nós 

que estamos sendo salvos é o poder de Deus” (I Co. 1.18). 

                                                 
9
 BARCLEY, William. Palavras Chaves do Novo Testamento, p.133. 
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Identificamos essa mesma ideia acerca do Logos em Lucas, um dos 

seus discípulos mais influentes. Esse em busca de comprovação dos fatos 

ocorridos acerca do Deus humanizado fez uma acurada investigação junto às 

suas testemunhas aculares e subservientes no ministério. A partir dessas 

informações adquiridas, narrou em seu Evangelho seu nascimento 

(encarnação do Logos) sobrenatural por meio de uma virgem e sua 

identificação com o Messias judaico, Filho de Javé, linguagem muito comum no 

paganismo helenístico acerca dos heróis (semideuses), filhos dos deuses.    

No terceiro capítulo, apresentamos o Logos a partir de uma leitura do 

prólogo do Evangelho joanino, o qual é visto como o Deus que, junto a Deus, 

executou a criação do cosmos e, posteriormente veio a se encarnar. 

Procuramos descrever, também, o significado da sua vida, vida essa que se 

tornou luz para todos os homens que vêm ao mundo e sua oposição ao reino 

das trevas. Neste capítulo, destacamos a figura de João, o Batista, como o 

precursor e testemunha dessa luz procedente da vida do Logos e seu 

testemunhar do Logos. A vinda desse Logos à humanidade e a rejeição por 

parte dos homens. Seu acolhimento por aqueles que compreenderam sua 

missão, os quais se tornaram filhos de Deus, e sua filiação divina, como o 

glorioso Monegonês de Javé ao adquirir forma humana.10 

 

 

 

                                                 
10

 ELWEL, Walter  A.  Enciclopédia Histórica Teológica da Igreja Cristã, p.367.  
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Uma história pré-cristã do Logos 

 

1.1. O Logos heracliano, a lei universal cósmica. 

 

As sentenças iniciais a respeito do Logos como um ser divino e agente 

da criação do universo, contidas na teologia joanina, tornam-se 

compreensíveis quando admitimos que esse Logos traz consigo ideias do 

mundo pré-cristão, a partir de interpretações com as de Fílon de 

Alexandria, dos estóicos, judeus helenísticos e dos filósofos pré-

socráticos, cuja preocupação central e investigação principal eram a origem do 

universo. Um dos primeiros filósofos desse grupo que procurou explicar a 

existência do universo foi Tales, ao afirmar que a água era a causa primária de 

todas as coisas. Ao citar as palavras de Aristóteles sobre a vida de Tales, 

Bornhein se refere a ele como um dos maiores sábios da antiguidade. 

“Aristóteles chama-o de fundador da filosofia, e lembra a sua doutrina de que a 

água é o elemento primordial de todas as coisas, e que a terra flutua sobre a 

água”. 11 

Tales é considerado um dos homens mais sábios de toda história antiga, 

o pai da filosofia grega e ocidental. Segundo Mondin, foi o primeiro pensador a 

questionar a existência do universo. “Qual é a causa última, o princípio 

supremo de todas as coisas?” 12  

                                                 
11

 BORNHEIN, Gerd. Os Filósofos Pré-socráticos. São Paulo: Cultrix, 1999, p.22. 
12

 MONDIN, Batista. Curso de Filosofia vol.I – os filósofos do Ocidente. São Paulo: Paulus, 2003, p.19. 
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Sua pergunta justificava-se pelo fato de que, apesar da aparente 

diversidade nas substâncias concretas, os quatro elementos essenciais na 

formação do universo eram a água, o fogo, a terra e o ar.  

 Para Tales, todas as coisas provinham da água, por ser ela o princípio 

básico da “phýsis-natureza”. Tales utilizou a água como a causa primária de 

todas as coisas, por entender que era essencial à existência dos seres vivos. 

Além disto, havia em Tales a ideia mítica que enchera de divindades as águas 

do mar e rios. Acreditava que da espuma do mar surgiu Afrodite, a deusa do 

amor e da vida. 13 

Mas, Anaximandro, nascido pouco depois de Tales, tinha um conceito 

mais surpreendente e satisfatório sobre a origem do universo.14 De Tales para 

Anaximandro, o pensamento filosófico deu um salto importante. Anaximandro 

julgava ter a terra forma cilíndrica, ocupando o centro do mundo sem estar 

sustentada por nada a não ser por aquilo que é ilimitado, indefinido e 

indeterminado, o “ápeiron”.15  

Anaximandro sustentava que a água já era algo derivado e que ao 

contrário, o “ápeiron-ilimitado”, era a causa de todas as coisas existentes. Para 

Penha, Anaximandro fez uso do termo ápeiron por indicar o equilíbrio 

processual do universo. Penha expõe a teoria de Anaximandro da seguinte 

maneira: “no âmbito externo, referia-se ao espaço sideral, e era, portanto, 

quantitativo, no interno, tratava-se do infinito, aquilo que é ilimitado”. 16  
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Por esse ápeiron abarcar, circular, governar e sustentar todas as coisas, 

era para Anaximandro a causa da origem do universo. 17   

Anaximandro acreditava que este ápeiron se parecia com o divino, por 

ser imortal e indestrutível. Ele não só atribuiu ao ápeiron o princípio e as 

prerrogativas que as tradições antigas atribuíam aos deuses, mas também a 

eternidade e o poder de sustentar e governar todas as coisas.  

Posteriormente, Anaxímenes, um dos seus discípulos, procurou dar um 

novo sentido à existência do universo. Diferente de Anaximandro, Anaxímenes 

defendia que se devia pensar no “aêr - substância aérea ilimitada”, como a 

causa do universo. Dizia que assim como a alma permeava todo o corpo e era 

o princípio da vida, o aêr, igualmente, permeava todo o universo.18   

Para ele, o aêr estava próximo ao incorpóreo, no sentido de não ter forma 

nem limites. Todas as coisas nasciam sob seu fluxo.  Sua escolha pelo aêr parecia 

motivada por três razões fundamentais: em primeiro lugar, pela verificação de 

que o aêr era essencial aos seres vivos. Em segundo lugar, pela observação 

de que da atmosfera caiam as chuvas e de que para o céu subiam os vapores 

e as exalações. Finalmente, por consideração, o aêr, melhor do que qualquer 

outra coisa, podia ser considerado o princípio capaz de gerar tudo. 19    

Outro filósofo que procurou entender a causa da existência do universo 

foi Heráclito. Sobre sua vida, Chauí nos diz que filósofos posteriores e 

historiadores da filosofia o classificam como o mais extraordinário dos pré-

                                                 
17
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socráticos.20 Segundo Bornhein, pode-se dizer que era até certo ponto 

presunçoso, desprezava seus opositores e não poupava críticas aos falsos 

sábios da sua época. Acreditava que tudo era vir-a-ser, todas as coisas 

mudavam constantemente, nada era imutável. 21    

Heráclito merece atenção especial, não por ser sido o mais célebre dos 

filósofos pré-socráticos, mas porque seu conceito sobre a influência do Logos 

na criação do universo parece ter contribuído para as interpretações 

posteriores como por exemplo, as dos estóicos, na qual o Logos era 

compreendido como a força criadora. Mondin acredita que em Heráclito, o 

Logos era uma lei que mantinha o universo em equilíbrio, o princípio unificador 

do mundo. Essa lei punha em fluxo constante todas as coisas. Segundo 

Mondin, nos pouquíssimos fragmentos e abundantes testemunhos indiretos 

sobre o pensamento de Heráclito, pode-se vislumbrar expressões importantes 

da atuação do lógos na criação do universo. 22  

Assim, acreditamos que o Logos possuía um significativo muito 

importante para Heráclito, sendo uma lei quase que divinizada, mantenedora 

do equilíbrio cósmico. Nicola defende que em Heráclito iniciou a mudança 

decisiva no uso do termo Logos. 23 

Mondin define o conceito de Heráclito sobre o papel desempenhado pelo 

Logos no universo da seguinte forma:  
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“A causa do devir só pode ser homogênea com ele. Por isso, Heráclito lhe dá 

como o princípio o fogo, o qual, existindo pela consumação de outras coisas, é 

o tipo mais apropriado do devir. Do fogo, mediante os movimentos ascendente 

e descendente, procedem todas as coisas. No movimento descendente, se 

refaziam e voltavam a ser fogo novamente. A lei que regula os movimentos 

ascendente e descendente e que causa a ordem e harmonia das coisas é a 

razão universal, o lógos. O lógos não é uma realidade transcendente nem uma 

inteligência ordenadora existente fora do mundo, mas algo de imanente, uma 

lei intrínseca, existente nas coisas. Esta lei imanente nas coisas era o deus 

único”  24 

 

De acordo com Mondin, em Heráclito, o Logos ao ser apresentado como 

uma lei organizadora do universo, produzia um caráter ordeiro durante seu 

processo de mudanças.  

 

1.2. O Logos estóico, a força criadora. 

 

Assim como na filosofia pré-socrática, o Logos desenvolveu na filosofia 

estóica um papel significativo. Os estóicos tinham o Logos como o fundamento 

da vida moral e racional. No estoicismo, o Logos era a um só tempo o princípio 

da ordem e da harmonia cósmica.  

Era a força motriz que fazia a unidade de cada substância real. A 

coesão na pedra, a potência vegetativa na planta, a sensação no animal, a 

razão que associava os homens aos deuses. De acordo com Nascimento, o 

Logos estóico era a lei do universo, a lei das cidades e a lei moral. Sendo a lei 

do universo, era tanto destino quanto providência. Destino no sentido de ser o 
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princípio que subscrevia a cada ser e a cada acontecimento, sem permitir 

qualquer indeterminação ou acaso, fosse ao mais fino dos detalhes. No que diz 

respeito à providência, era a potência inteligente e boa que tudo criara em vista 

dos seres racionais. 25 

Sendo o Logos a Lei das cidades, era aquilo que, inato à natureza 

humana, ordenava o que se devia fazer e interditava o contrário. Como Lei 

moral, era, para o sábio, anuência à ordem comunitária. 26 Mas, o Logos 

estóico não estava vinculado apenas ao contexto humano. Os estóicos o 

relacionavam também à criação do universo. Para eles, o universo era um 

conjunto vivo e singular, permeado em todas as suas partes por um poder 

primitivo que nunca precisava de repouso. Esse poder era um fogo abrasador 

capaz de penetrar todas as coisas. Um tipo difuso e firme de ar flamejante que 

possuía a propriedade de pensar, o Logos. 27  

Dessa forma, o Logos se tornou para os estóicos o princípio universal 

cósmico e religioso. Os homens vivendo num mundo de constante instabilidade 

e mutabilidade precisava de uma orientação firme e sólida; e como o Logos 

possuía tais características reguladoras, depositavam nele sua segurança e 

confiança. 

Segundo Matos, os estóicos entendiam que o “énnoia  - conceito” o qual 

unificava todo o seu sistema físico e ético, encontrava-se no Logos, por ser ele 
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o fundamento norteador de todo processo racional e o regulador geral do 

universo. O Logos era a ordem imanente que regia o “kósmos – mundo, 

universo” mantendo seu equilíbrio, opondo-se ao caos. 28    

Matos afirma que, contra os epicuristas que sustentavam ser o caos o 

responsável pela origem do universo, os estóicos se opuseram a eles por meio 

dessa teoria memorável reproduzida por Cícero. Este sustentava que a beleza 

e a complexidade do mundo, onde tudo se ajustava perfeitamente, eram provas 

ontológicas da existência de uma inteligência superior que tudo governava e 

ordenava. Não foram “átomos - partes indivisíveis” rodopiando ao acaso a 

causa da existência do universo. Para Matos, Cícero via como um absurdo a 

ideia de que universo teria surgido acidentalmente e sem o concurso do “Logos 

- determinação demiúrgica racional” que perpassava a natureza. Além de 

Cícero, Matos também expõe o pensamento de Zenão, que segue os mesmos 

princípios de Heráclito, identificando o Logos com o fogo-artesão, artífice do 

universo. 29    

Matos acredita que, devido a essas concepções, os estóicos, às vezes, 

chamavam o Logos de “theós - deus”, identificando-o com o próprio Zeus. 30    

Justino (100-165 d/C), um dos renomados pais da igreja, considerava 

que o fato de alguns filósofos pagãos possuírem ideias semelhantes à doutrina 

cristã, era porque haviam participado do Logos divino. Porém, existia uma 
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grande diferença nessa participação, pois os pagãos por conhecê-lo apenas 

parcialmente, não tinham conhecimento pleno da verdade. Os cristãos, pelo 

contrário, por terem recebido o Logos na pessoa de Jesus, tiveram o privilégio 

de conhecer sua plenitude e verdade. De acordo com Chatelet, em sua 

segunda apologia, Justino fez a seguinte declaração:  

 

“Nossa doutrina ultrapassa toda doutrina humana, porque temos todo o 

verbo no Cristo que apareceu para nós, corpo, verbo e alma. Todos os 

princípios justos que os filósofos e os legisladores descobriram e 

experimentaram devem-se ao que encontraram e contemplaram 

parcialmente do verbo. É por não terem conhecido todo o verbo, que é 

Cristo, que muitas vezes caíram em contradição consigo próprios... Não é 

que a doutrina de Platão seja estranha à de Cristo, mas não lhe é em tudo 

semelhante, assim como tampouco a dos outros estóicos, poetas ou 

escritores. Cada um deles viu com efeito, do verbo divino disseminado no 

mundo, e que estava em relação com sua natureza e pôde assim exprimir 

uma verdade parcial; mas ao se contradizerem a si próprios em pontos 

essenciais, mostram que não tem uma ciência superior e um conhecimento 

irrefutável” 
31    

 

1.3. O Logos de Fílon, o mediador divino. 

 

 Em Fílon, o Logos se destacou a partir de um conceito mais ajustado. 

Sua existência e atuação no universo se tornaram mais evidentes. Podemos 

dizer que Fílon de Alexandria foi um judeu com grande intelectualidade, 

instruído nas tradições e culturas judaicas e helênicas. Defendeu a perspectiva 
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grega de um Deus completamente transcendente. Utilizou a figura do Logos 

para prover uma forma de mediação entre este Deus transcendente e sua 

criação. Fílon acreditava que Deus sendo um ser totalmente transcendente 

estabeleceu forças intermediárias, manifestações das suas atividades no 

universo, e Logos era o chefe delas.32     

Acreditamos que sua concepção acerca do Logos estava imbuída da 

filosofia estóica. Fílon, ao abordar o tema da criação, mostra que neste 

processo, Deus criou o Logos, e, depois, usando-o como protótipo, completou 

o “mundo dos sentidos - kósmos noethos”. O Logos era o primeiro na escala da 

criação de Deus, e como tal, possuía a natureza divina e universal. 33     

Para Fílon, a natureza divina e incorpórea do Logos adquiriu uma nova 

dimensão, pela qual servia de ligação entre as criaturas e seu Criador: a da 

imanência, descrita, de fato, em termos do “lógos spermatikós - razão seminal” 

dos estóicos que, sob sua perspectiva panteísta, não era distinta de Deus, da 

mente ou da alma do mundo.  

Assim, observamos que Fílon transita entre a filosofia helenística e a 

religião judaica, quanto a sua verificação sobre a origem do universo. Neste 

ponto de reflexão, o Logos é o tema central e controvertido do seu 

pensamento. Afinal, quase todas as doutrinas de Fílon dependem das suas 

interpretações a respeito da existência e das ações divinas do Logos.  

Este Logos como racionalidade imanente se tratava de uma propriedade 

necessária das substâncias criadas. Era como uma lei ordenadora imposta de 
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fora por Deus, extra-mundo. Deus criou previamente um intermediário que 

carregasse em si os fundamentos necessários à existência e progressão do 

mundo sensível em que vivemos. Tal intermediário, o Logos, em sua totalidade, 

coincidia com o mundo inteligível e controlava não apenas as ideias genéricas, 

mas todas as imagens e as oposições no cosmos.  

Com a criação do universo sensível, o Logos tornou-se encarnado no 

corpo do mundo, tornando este sua “esthés - veste”, do mesmo modo que a 

alma ou mente tornava-se encarnada no corpo de um ser humano. Se, 

enquanto totalidade das ideias ou do mundo inteligível, o Logos transcendente 

foi o instrumento da criação do universo, em seu estágio de imanência foi o 

instrumento da divina providência ou da sua preservação, garantindo sua 

existência. 34   

Provavelmente, Fílon tenha adquirido este conceito por causa das suas 

interpretações neoplatônicas e estóicas, especialmente àquelas que faziam 

menção ao demiurgo ou poder intermediário que criou o mundo sensível. Embora 

judeu, Fílon tinha em mente a ideia grega, visto que, sendo Deus santo e 

transcendente, não se relacionava com a vil matéria, necessitando de um 

mediador, para se comunicar, o Logos. Leipoldt afirma: “Filon puede hablar de 

las fuerzas de Dios o Del logos como de meras propriedades divinas, em otros 

lugares, por El contrario, El lógos se Le designa claramente como ser 

intermédio entre El creador y lo creado”. 35   
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Sob a influência platônica, Fílon defendia que o Logos, como primeira 

criação de Deus, era superior às demais criaturas e atuava como a razão 

universal, mediador mitológico, o gerenciador das forças intermediadoras. 36    

Parece tratar-se de explicações como aquelas em que Fílon diz que o 

mundo é como a vestimenta do Logos, como se este fosse sua alma. Na 

análise de Nascimento, é um grosseiro antropomorfismo considerar o Logos de 

João como uma possibilidade real a partir da concepção filoniana que 

associava a razão humana ao Logos divino. Tal semelhança somente é 

manifesta no homem de carne, dividido entre razão e sensibilidade e se 

deixando levar por esta última, se sucumbiu ao Pecado. 37   

Podemos dizer que na linguagem de Fílon, o Logos, na categoria de 

Filho de Deus, é o “Huiós Presbýtatos - Filho mais velho” de Deus, ao passo 

que o “kósmos - mundo” visível é o filho mais jovem. Este último, deve ser 

classificado por meio dos seus próprios aspectos menos elevado do que o 

Logos. 38  
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1.4. O Logos como hypóstasis divina e a Davar criadora. 

 

Observamos que, no decorrer da história, o Logos deixou de fazer parte 

apenas do âmbito filosófico, sua relação com o universo influenciou também 

outras culturas, a judaica helenística, por exemplo, que o incorporou à tradução 

da sua Bíblia. Na tradução da Bíblia hebraica para o grego (Septuaginta), em 

Alexandria no Egito, os judeus utilizaram o termo Logos como sinônimo de “Davar -

palavra” por entenderem que ambas  possuíam o mesmo sentido divino ou até 

mesmo de um mediador personificado que, certamente, remontava ao princípio 

de todas as coisas.  

Segundo Cullmann, esses judeus acreditavam que davar, em certo 

sentido, era personificada e se tornava, às vezes, em virtude do 

desenvolvimento intelectual imanente que se tinha da criação, a “Hypóstasis Theîa - 

Essência Divina”.  39   

Para Cullmann, o grande erudito, Rudolf Bultmann, ao analisar a ideia 

contida nos textos hebraicos das Sagradas Escrituras, extraiu deles interpretações 

que o ajudaram a compreender a ideia judaica de davar. Cullmann argumenta que, 

para Bultmann, davar não possuía apenas um sentido comum em relação à 

verbalização da fala, continha também uma conotação real de divindade. Quanto a 

originalidade de davar, dizia que os grandes mestres hebraístas chegaram a ponto 

de não se admitir elemento comum em suas interpretações. Assim, de acordo com 

Bultmann, pode-se considerar que o Logos procedente da filosofia helênica, ao se 
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identificar com a davar hebraica facilitou a compreensão da teologia cristã primitiva 

acerca do Logos humanizado. 

Entretanto, não podemos afirmar se os cristãos primitivos tinham 

consciência desta relação entre o Logos e davar. Pode-se dizer que a 

identificação judaica acerca de davar e o Logos talvez tenha ocorrido devido à 

influência helenística, pois tanto o Egito quanto a Palestina estavam sob fortes 

influências da cultura grega naquela época.  

Pode-se dizer que a ideia filosófica do Logos como agente da criação do 

kósmos e a concepção judaica de davar na qualidade de Hypóstasis Theîa, também 

identificada como o agente da criação segundo os textos hebraicos, contribuiram para 

a composição dos textos importantes como os de Paulo e  de Lucas.  

Acreditamos que essa contribuição ocorreu devido a semelhança entre o 

pensamento hebraico do Antigo Testamento quanto a divinização de davar e 

do helenístico sobre o Logos, visto na Septuaginta.  

Há em alguns salmos hebraicos citações nas quais a palavra davar, 

igualmente ao Logos, se não está personificada, está, ao menos, considerada como 

uma entidade independente e que passa a ser objeto de reflexão teológica 

devido à dinâmica que a descreve conforme a história da criação que realizou por 

ordem de Deus.  

Cullmann observa que a narrativa bíblica referente à criação se deu por meio 

da Palavra e esta era o próprio Deus enquanto se comunicava com o mundo, 

conforme o salmo 33.6. “Badvar Yehováh shamaim naasu vuvruhá pin kal-tzevaam 

- Pela davar do Senhor os céus se fizeram, e, pelo sopro de sua boca, o exército 

deles”, identificado na Septuaginta no Sl.32.6. “tô lógo toû Kyríou hoi ouranoí 
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estereôthesan kaì tô pneúmati toû stómatos autoû pâssa he dýnamis autôn (pelo 

lógos do Senhor os céus foram feitos e o poder deles todos pelo sopro da  sua 

boca”. Além deste Salmo, o 106.20, da Septuaginta apresenta o Logos como um 

médico enviado da parte de Deus com poder de curar doenças, ministério 

semelhante àquele exercido por Jesus durante sua estadia na terra. “Apésteilen 

tòn lógon autoû kaì iássato autoûs - enviou o lógos dele e as curou”. 40 

Assim, concordamos com Cullmann quando ele defende que nos escritos 

rabinos pertencentes à cultura helênica quanto à origem do universo, existem 

inúmeras influências das concepções pagãs de um mediador mitológico. 41
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40

 Ibid., p335.   

41
 Ibid., p336   



31 

 

O Logos na teologia cristã primitiva. 

 

2.1.  O Logos da cruz. 

 

Embora Paulo não tenha participado diretamente do ministério de Jesus, 

há em seus escritos, notáveis referências quanto a sua existência antes e 

posterior à sua encarnação. De origem judaica, nasceu em Tarso, na Cilícia, 

província romana, região com fortes influências helenísticas. Nessa região, 

Paulo passou boa parte de sua vida após sua conversão ao cristianismo. 42 

Ladd argumenta que Paulo, tendo nascido na cidade de Tarso, mudou-

se para Jerusalém, onde recebeu sua educação religiosa. O próprio Paulo, no 

livro de Atos dos Apóstolos, enfatiza essa questão, ao falar aos judeus em 

Jerusalém, declara haver sido criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, 

instruído conforme a verdade da lei dos seus ancestrais. 43 

Em Jerusalém, educado aos pés de Gamaliel, tornou-se um dos maiores 

defensores da religião e cultura judaica, um fariseu muito influente (Fl.3.5; 

Gl.1.14). Porém, Paulo ao se converter ao cristianismo, passou a ser odiado 

pelos seus compatriotas, tendo de ser retirado da cidade para não ser morto. 

Sendo enviado à sua cidade natal pelos cristãos, viveu ali vários anos, onde 

passou a ter um maior contato  com a cultura helênica disseminada naquela 

região (Atos.9.30).  
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A experiência que Paulo teve com o Jesus glorioso a caminho de 

Damasco e o conhecimento da cultura helênica que adquiriu ao longo dos 

anos, na Cilícia, na qual o Logos estava inserido como uma figura divina, 

possivelmente contribuíram para que Paulo associasse o Messias judaico ao 

Logos grego. Acreditamos que a ideia de Paulo em associar Jesus ao Logos 

em seus escritos às diversas igrejas, que direta ou indiretamente, fundou 

durante suas viagens missionárias. Em sua carta aos coríntios, observamos 

que Paulo procurou dissolver a oposição dos contenciosos que intentavam 

invalidar a morte de cruz do Logos.  Quis mostrar-lhes que se continuassem 

agindo de tal maneira se afastariam do Salvador, por não valorizar seu 

sacrifício vicário (I Co. 1.17).  

O apóstolo inicia sua carta enfatizando a importância da unidade da 

igreja em torno de Jesus. Para ele, o motivo da divisão entre os irmãos de 

Corinto era o valorizar “Sofia – Sabedoria” do mundo com seu orgulho e altivez, 

mais do que aquela procedente de Deus. Revelou-lhes que existia uma 

sabedoria mais excelente, a divina, como um dom de Deus, adquirida por meio 

do plano salvífico proposto pelo Logos da cruz (I Co.1.18). 

Nota-se que, em crítica ao espírito faccioso dos irmãos de corinto, Paulo 

se referiu à crucificação, morte, ressurreição e a exaltação do Logos como um 

evento fundante e unificador da comunidade cristã espalhada no mundo. Este 

pensamento paulino acerca do Logos da cruz se definiu como um lugar de 

contradição para os homens, por ser considerado loucura e absurdo para uns, 

e objeto de salvação para outros. Cremos que Paulo não estava pensando na 

mensagem da cruz como símbolo geral e impessoal às diferentes culturas, mas 
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o Logos divino e pessoal que morreu na cruz, a saber, o próprio Jesus Cristo, 

caracterizado como aquele que fez parte da história humana. 

O apóstolo olha para a salvação marcada pela cruz do Logos, a fim de 

indicar e aprofundar seu sentido sobre o plano salvífico de Deus aos homens. 

Assim, sua teologia imbuída de simbolismo procurava esclarecer aos irmãos de 

Corinto as antíteses da “dýnamis - força” e “moría - insensatez”; “moría - 

incensatez” e “sofía - sabedoria”; “skándalon - escândalo” e “dýnamis - força”. 

Nestes campos apostos, confrontam-se aqueles que caminham para a 

perdição e aqueles que estão a caminho da salvação. De um lado está Deus 

com seu projeto salvífico mediante o Logos da cruz, símbolo de tolice, 

fraqueza, impotência; do outro, o mundo com sua trincheira da negação, que 

desconhece o Criador e se posiciona orgulhosamente como gestor 

autossuficiente do próprio destino. 44         

Paulo coloca os seus leitores diante de uma escolha significativa: 

receber o projeto salvífico de Deus consumado na cruz pelo Logos ou negá-lo 

e enfrentar a ruína eterna. Nesse sentido, o Logos da cruz paulino provoca 

uma radical e definitiva separação entre os homens, fazendo com que uns 

sejam predestinados à salvação e outros à condenação.  

Barbaglio acredita que em Paulo, o Logos da cruz, significa, não a 

morte, mas faz referência, essencialmente à ressurreição, pois revela à ação 

vivificadora de Deus Pai, que exprime a força salvífica no próprio coração do 
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homem, por meio de uma realidade marcada pela fraqueza, impotência, 

infâmia e pelo absurdo. 45     

No entanto, não devemos esquecer que esse Logos agiu também 

negativamente, trazendo ruína eterna aos incrédulos, que devido às suas 

decisões insensatas “moría”, o rejeitavam como Salvador.  

Esse Logos da cruz, portador de condenação e salvação, não era 

simplesmente a mensagem evangélica anunciada pelos discípulos do Messias; 

sua ênfase estava naquele que fora morto na cruz como símbolo da redenção 

humana. O desejo do apóstolo era expressar não uma mensagem 

evangelística, mas afirmar a morte do Logos na cruz como um meio de 

salvação para os fiéis e condenação para os que se estribavam na sabedoria 

humana.  

       Para Paulo, os gregos de Corinto que se julgavam detentores da 

sabedoria, estavam perecendo por confiar apenas na razão, e esta os impedia 

de conhecer verdadeiramente o Logos da cruz. Por se julgarem muito sábios, 

estes intelectuais o rejeitavam, pois encaravam sua morte vicária como uma 

insensatez (I Co. 1.18). 

Por desprezarem seu valor espiritual, vendo no Logos da cruz, 

absolutamente nada, apenas um absurdo, algo inconcebível, foram impedidos 

de contemplar a glória do Filho de Javé (I Co.1.19,20).  

De acordo com Morris, o “Christòn estauroménon - Cristo crucificado” 

era uma impossibilidade completa, um escândalo – pedra de tropeço – uma 
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ocasião de ofensa para os judeus. Isto não era diferente em relação à ideia 

grega. Pensavam que o Logos da cruz, anunciado pelos cristãos era uma 

insensatez sem remédio. Para eles, jamais Deus agiria de tal modo. 46     

Porém, para o apóstolo Paulo o Logos da cruz constituiu-se o centro vital 

da fé cristã, a expressão máxima do poder de Deus, que não somente trazia a 

revelação divina, mas era a própria manifestação do Divino. Afirma: “ho lógos gar ho 

toû stauroû toîs mèn apollyménois moría estín, toîs dè sozoménois hemîn dýnamis 

theoû estin – Pois, o lógos da cruz para os que estão perecendo é loucura, mas para 

nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus” (I Co. 1.18). 

Este pensamento de Paulo pode ser visto em outros textos, como em 

sua carta à igreja de Colosso, onde Jesus semelhante ao Logos é a imagem 

visível do Deus invisível. Podemos dizer que o apóstolo está interpretando o 

Logos celestial em sua forma humana, não extinguindo seu direito e 

prerrogativas de criador e sustentador de todas as coisas (Cl.1.15,16). 

O que levou Paulo a adotar esta linguagem à igreja de Colosso? Parece 

que nesta comunidade cristã existiam alguns irmãos que se julgavam 

superiores aos apóstolos, detentores de uma “sofia – sabedoria” mais 

excelente. Para eles, havia um saber secreto oriundo das antigas tradições, 

que proporcionava um conhecimento místico mais excelente acerca de Deus e 

sua redenção.47    
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Por meio desta sabedoria, estes cristãos defendiam que havia certos 

poderes e potestades, intimamente relacionados aos anjos, ou eram idênticos a 

eles (Cl.2.18). Eram poderes pessoais e cósmicos. Estes governavam o mundo 

e os homens. Conhecidos como anjos astrais, estavam no controle dos tempos 

e destino. Por constituírem os poderes intermediários entre o mundo material e 

divino, exigiam veneração. 48  

Parece que a argumentação paulina nessa carta tinha como pretensão 

refutar a importância que alguns da comunidade de Colossos estavam 

atribuindo a estes intermediários. Para o apóstolo, somente por intermédio do 

Logos da cruz a criação do universo e salvação ocorreram. Paulo se opõe à 

essa concepção a fim de neutralizar à divinização destes seres. Afirma aos 

colossenses que somente o Logos encarnado era o Senhor e criador do 

universo, o cabeça do corpo, da igreja. 

 

“Hos estìn eikôn toû theoû aorátoû. Protótokos páses ktíseos, hóti en autô 

ektísthe tà pánta en toîs ouranoîs kaì epì tês gês tà horatà kaì tà aórata eípe 

thrónoi eípe kyriótetes eípe archaì eípe exousíai; tà pánta diautoû kaì eis autòn 

éktistai – O qual é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a 

criação, porque nele foram criadas das às coisas nos céus e sobre a terra as 

visíveis e invisíveis seja tronos seja senhorios seja principados seja 

autoridades; todas as coisas por intermédio dele foram criadas” (Cl.1.15,16). 

 

Um dos fatores relevantes neste texto paulino é a semelhança entre os 

atos criacionais realizados por Jesus e os feitos pelo Logos ássarkos no 

prólogo do Evangelho joanino. Conforme Barret: “It could well be argued that 
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john in the prologue has done little more than add the technical tern lo,goj to a 

Christology which he took ready made from Paul. This is indeed possible, and 

cannot be disprove”. 49
 

Semelhante a Barret, acreditamos que há uma evidente harmonia em 

ambos os escritos, nos quais Jesus Cristo e o Logos são identificados como: 

Nele, através dele e para ele, o que ainda não existia veio a existir. Barret 

argumenta que tanto o texto paulino quanto o prólogo joanino eram uma forte 

advertência contra um pensamento gnóstico cristão.  

 

“But the conclusion, though possible, is not Gnosticism; but john also shared in 

the church's battle against Gnosticism, and there is excellent reason to believe 

that he, like Paul, was familiar with that kind of jewish speculation which 

hypostatized such concepts as sofia and torah. Hence it must be allowed that 

the Pauline Christology of col.1.15-19 and the johannine Christology of 1.1-18 

could have been independently drawn out from similar materials controversial 

circumstances” 50 

 

Essa compreensão gnóstica emergente na comunidade cristã de 

Colosso usava termos oriundos do paganismo grego para descrever a 

plenitude da natureza divina, distribuída em várias emanações intermediárias, 

as quais agiam como elo entre o Deus transcendente e mundo dos homens. 

Por isto, Paulo orientou a igreja de Colosso que somente em Jesus Cristo 

habitava toda a plenitude da divindade. E esse era o Logos da cruz, que por 
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ser divino e humano se tornou capaz de agir como o único mediador entre 

Deus e a humanidade.  

Em sua carta aos filipenses, a teologia paulina sobre o Logos adquiriu 

uma nova roupagem. Embora usando o termo Jesus, creio que Paulo estava 

pensando no “Logos ássarkos - Logos sem carne”. Inicia apresentando o 

estado glorioso em que se encontrava o Logos antes da sua vinda ao mundo, 

seu auto-esvaziamento, encarnação, morte e ascensão aos céus (Fl.2.6-11).  

Para Paulo, não poderia haver dúvida por parte dos irmãos de Filipos 

quanto à identidade de Jesus, pois nessa igreja, alguns mestres estavam 

ensinando que Jesus não poderia ser plenamente divino por possuir a natureza 

humana, a qual era extremamente má. Mas, de acordo com Paulo, Jesus era 

Deus por ser o próprio Logos encarnado que havia sido pregado na cruz.  

Em Paulo, o Logos da cruz, existindo desde a eternidade “en morfê toû 

theoû - em forma de Deus”, na plenitude do tempo se manifestou “en morfê toû 

anthrópou - em forma do homem” na pessoa de Cristo Jesus. Defende que 

anterior à encarnação, este Logos desfrutava de uma posição divina igual a de 

Deus Pai, mas abdicando-se dela, esvaziou-se e se fez igual aos homens. 

Nesta condição humana, ao morrer numa cruz e ressuscitar, foi elevado à 

destra de Deus para que diante dele todos os joelhos dos que estão nos céus, 

na terra, ou debaixo dela, se dobrem.   

 

“Diò kaì ho theòs autòn hyperúpsosen kaì echarísato autô tò ónoma tò hypèr 

pân ónoma. Hína en tô onómati Iesoû pân góny kámpse epouraníon kaì 

epigeíon kaì katachthoníon kaì pâsa glôssa exomologêsetai hóti Kýrios Iesoûs 
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Christòs eis dóxan theoû patrós – Por isto, Deus o exaltou e lhe deu o nome 

sobre todo nome. Para que, no nome de Jesus todo o joelho  no céu se dobre e 

toda língua confesse que o Senhor Jesus Cristo para a glória de Deus Pai” 

(Fl.2.9-11). 

 

2.2. O Logos em carne, a “morfê – forma” do Deus invisível.  

 

Ao desenvolver sua teologia acerca de Jesus como a imagem do Deus 

invisível, acreditamos que Paulo queria destacar o “Logos ássarkos”, pois era 

ele que mais se ajustava às expressões “morfê theoû / eíkon toû theoû” (Fl.2.6; 

Cl.1.15). Ladd, ao referir-se a essas concepções paulinas, questiona: “Será que 

esta imagem refere-se à essência divina – divindade – ou é o modo da 

existência divina?” Continua: “será que era algo que possuía enquanto não 

possuía igualdade com Deus? Ou será que Cristo como a imagem de Deus era 

algo a ser identificado como sendo igual a Deus? Do que ele se esvaziou? Será 

que esvaziou-se de sua divindade como afirma a teoria quenótica clássica, ou 

esvaziou-se do modo da existência divina – sua glória? Ou da sua igualdade 

com Deus?”  51 

Embora Ladd tenha algumas posições teológicas importantes sobre o 

assunto, não define a questão. Para ele, essa teologia do apóstolo necessita 

de interpretações exegéticas mais profundas.  

 

“Se ficar entendido que designa “res rapta”, o significado provável será: Cristo 

existia na forma e na glória de Deus; porém não considerava que esse estado 

de igualdade com Deus fosse algo a ser forçosamente retido e, assim, 

esvaziou-se do seu estado de igualdade, assumindo forma de servo. A outra 
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interpretação entende harpagmon com “res rapienda”. Ele existia na forma e na 

glória de Deus, porém não possuía igualdade de posição com Deus. Contudo, 

Ele não considerava essa igualdade algo de que forçosamente devesse se 

apropriar; ao contrário, esvaziou-se, tomando forma de servo e humilhou-se até 

a morte”. 52 

 

Quanto a entender o Logos e sua existência, o evangelista João que 

viveu no final do primeiro século, parece que conhecia as narrativas paulinas 

sobre do Logos “en morfê theoû - em forma de Deus”, diferente de Pedro que 

afirmou ter dificuldade em compreender alguns textos de Paulo. Semelhante a 

Paulo, João procurou identificar esse logos antes da criação do universo e sua 

manifestação em carne. A ideia da encarnação era muito comum na mitologia 

grega, onde os filhos dos deuses com as mulheres virgens adquiriam forma 

humana. Este aforismo tão comum no mundo helênico acerca do nascimento 

dos semideuses e os textos de Paulo que expunham o Logos forma de Deus e 

sua manifestação “en homoiómati anthrôpon - em semelhança de homem” por 

meio de uma virgem, ajudaram o evangelista João a construir sua teologia 

sobre o Logos como Filho Unigênito, o revelador de Javé. 

 

“Kaì ho theorôn emè theoreî tòn pempsantaì me. Légei autô Fílippos: Kýrie, 

deíxon hemîn tòn patéra. Kaì arkeî hemîn. Légei autô ho Iesoûs: tosoúto 

chróno meth vhymôn eimi kaì ouk égnokás me, Fílippe?ho eorakôs emè 

eôraken tòn patéra! Pôs sy légeis! Deîxon hemîn tòn patéra! – o que me vê o 

que me enviou. Diz-lhe Filippe: Senhor, mostra-nos o Pai e  nos suficiente. Diz-

lhe Jesus: Tanto tempo está comigo  e não me conheces Filippe? Aquele que 

me ver, vê o Pai! Como tu dizes! Mostra-nos o Pai!” (Jo.12.45;14.8).  
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Assim, esse Jesus que revela Deus e torna-se semelhante ao homem na 

linguagem do evangelista, é mesmo  “Lógos toû stauroû - Logos da cruz”  em 

Paulo. Com efeito, o logos paulino, sendo igual a Deus, poderia ter assumido 

uma forma existencial que não ofuscasse seus privilégios divinos, mas preferiu 

ser igual aos homens em tudo, semelhante à descrição do profeta Isaías em 

seu poema sobre o Servo Sofredor.  

 

“Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do 

SENHOR? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma 

terra seca; não tinha beleza nem formosura e, olhando nós para ele, não havia 

boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais 

rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos; e, 

como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não 

fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas 

enfermidades, e as nossas dores levou sobre si; e nós o reputávamos por 

aflito, ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas 

transgressões, e moído por causa das nossas iniqüidades; o castigo que nos 

traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós 

andávamos desgarrados como ovelhas; cada um se desviava pelo seu 

caminho; mas o SENHOR fez cair sobre ele a iniqüidade de nós todos. Ele foi 

oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca; como um cordeiro foi levado ao 

matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele 

não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado; e quem contará o 

tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes; pela 

transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os 

ímpios, e com o rico na sua morte; ainda que nunca cometeu injustiça, nem 

houve engano na sua boca. Todavia, ao SENHOR agradou moê-lo, fazendo-o 

enfermar; quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua 

posteridade, prolongará os seus dias; e o bom prazer do SENHOR prosperará 

na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito; com o 

seu conhecimento o meu servo, o justo, justificará a muitos; porque as 

iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os 

poderosos repartirá ele o despojo; porquanto derramou a sua alma na morte, e 
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foi contado com os transgressores; mas ele levou sobre si o pecado de muitos, 

e intercedeu pelos transgressores” (Is.53.1-12). 

 

Este Logos desfigurado ante ao sofrimento e a morte na cruz realça as 

características do Deus do cristianismo primitivo, que se submeteu a toda sorte 

de humilhação humana, bebendo o cálice proposto por Javé. Esse Logos “en 

morfê anthrópou – em forma de homem”, sendo a imagem do Deus invisível, 

passou a ocupar uma posição preeminente, a de doador da vida eterna e de 

toda sorte de bênçãos (espiritual/física/material) na teologia de João. 53  

Esta compreensão acerca do Logos que se assemelhou aos homens em 

aparência, linguagem, modo de pensar, falar, sentir e agir, parece ter sido uma 

tentativa do evangelista em preservar a antiga teologia paulina, que destaca 

sua forma existencial divina e humanização através da pessoa de Jesus. Em 

sua análise sobre os textos de Paulo acerca do Logos e sua identificação com 

Jesus, Elwell afirma que, mediante sua ressurreição, Logos/Jesus foi exaltado 

e recebeu o senhorio sobre toda a criação. 54    

Para Hodge, todos os seres, anjos, querubins, serafins, arcanjos, 

potestades, principados, Satanás, demônios reconhecerão a soberania desse 

Logos que se fez homem.    

 

“Toda a criação racional, do mais sublime arcanjo ao mais débil dos santos; 

tudo, tudo o que possui vida, reconhece Cristo como o único Deus existente, 

seu supremo e absoluto Senhor”  55  
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O Deus Logos que se tornou carne no prólogo joanino se harmoniza 

perfeitamente com a linguagem de Paulo a respeito de Jesus como a “eikôn toû 

theoû toû aorátou – imagem do Deus invisível”. Dessa maneira, aqueles que o 

viam, viam Deus; aqueles que o ouviam, ouviam Deus e aqueles que o 

conheciam, conheciam Deus. Assim, o conceito de João que apresenta o 

Logos divino/humano como revelador da redenção, se sustenta a partir das 

narrativas cristãs mais primitivas que o interpretava como sendo o 

representante do Deus invisível entre os homens.  

De acordo com Hodge, esse ser divino, antes de se encarnar, criou não 

somente os elementos que compõem o universo, mas também todas as coisas 

que estão nos céus, visíveis e invisíveis, racionais e irracionais, inclusive os 

tronos e dominadores na hierarquia do mundo espiritual.  

 

“Ele é não só o autor, mas o propósito da criação, portanto todas as coisas 

foram não só criadas por ele, mas para ele. Ele sustenta todas as coisas; todas 

as coisas nele subsistem, ou seja, são preservadas em existência, vida e 

ordem. Em terceiro lugar, Cristo é o cabeça da Igreja, a fonte de vida e graça 

para todos os seus membros. Porque nele habita toda a plenitude das bênçãos 

divinas” 56  

 

Embora Paulo tenha orientado os cristãos primitivos quanto a 

divindade de Jesus por meio do Logos, na época de João, alguns irmãos da 

comunidade a questionavam. Discutiam se Jesus era realmente divino e se a 

humanidade poderia de fato alcançar a salvação por intermédio dele. Nesse 
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período de instabilidade da fé e oposição do mundo à pessoa de Jesus é que 

João constrói sua teologia do Logos encarnado, o Filho de Javé. 

João identifica o Logos como o “Monoguenês toû Patrós – Unigênito do Pai”, 

termo que serviu para designar alguém ímpar em toda história humana. Para 

Dufour, de fato, ele é único no seu “génos – gênero”; ele é “monos – único” na 

sua espécie. Ou então, de acordo com uma etimologia mais aceitável, a palavra 

deriva do verbo “gínomai – ser”, referente à origem: esse Logos, o Monoguenês 

do Pai, passou a ser o revelador da sua glória.57  

 

2.3. As autóptai e hyperétai do Logos.  

 

Lucas é o único evangelista que escreve em seu Evangelho um prólogo 

que lembra as obras dos escritores helênicos. A escolha dos vocábulos gregos, 

a articulação e equilíbrio das frases revelam sua capacidade de escritor. Ao 

mesmo tempo, seus escritos revelam sua intenção em apresentar uma obra que 

alcançasse o prestígio dos leitores. O conteúdo dessa literatura nos faz pensar 

que não se tratava apenas de uma obra histórica no cerne dessa construção, 

encontrava-se o vocábulo chave, o Logos.    

Para isso, Lucas consultou algumas pessoas que conviveram com o 

Logos encarnado e participaram diretamente do seu ministério. Essas 

assumiram não apenas o papel de transmissoras da mensagem cristã, mas do 

próprio Logos humanizado em Jesus. Para o evangelista, o Logos em forma 

humana foi o ponto de partida para o cumprimento de uma longa história de 
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expectativa e preparação que, em seu eco, prolongou-se, chegando até a 

experiência da comunidade "entre nós", na linguagem do evangelista João. 58 

Lucas inicia o prólogo do seu evangelho com o objetivo de organizar a 

história do Logos/Jesus, contada por suas testemunhas oculares e ajudantes, a 

fim de enviá-la ao seu amigo Teófilo. Sentindo que havia necessidade de um 

relato histórico mais detalhado sobre essa questão, resolveu consultar as fontes 

fidedignas, “autoptaí – testemunhas oculares” e “hyperétai – ajudantes”.  

O fato de Lucas se manifestar a respeito dessa história, mostra um 

diferencial entre sua narrativa e a de João 20.31. “Esses sinais, porém, foram 

escritos que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, 

crendo, tenham vida em seu nome”. Enquanto em João a fé é o objeto em 

questão, em Lucas, a ideia é a comprovação histórica dos fatos. Este 

procedimento revela o desejo de Lucas. Queria ser compreendido com 

historiador. Pretendia tratar seu objeto de pesquisa Logos em carne de modo a 

oferecer ao seu amigo Teófilo uma exposição dos fatos de forma confiável.  

Lucas descreve a vida de Jesus em termos históricos. Por isto, segundo 

Vielhauer, invocou a confiabilidade das fontes, as “autóptai - testemunhas 

oculares” que teriam sido “hyperétai – subservientes/serviçais” “toû logoû - do 

Logos”. 59  

Inicia seu evangelho com o propósito de confirmar através dessas 

fontes, a veracidade da manifestação do Logos em Jesus e seu ministério 

terreno como algo real e não como um mito arquitetado por pessoas que se 
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mostravam desanimadas por causa da morte de Jesus. Na condição de 

pesquisador, seu desejo era asseverar a historicidade do “lógos en sarkí - 

Logos em carne”, que nasceu de uma virgem, viveu entre os homens, exerceu 

seu ministério através de sinais milagrosos, morreu e ressuscitou dentre os 

mortos.  

Lucas, embora cristão, não fez uso apenas da fé, agiu de forma racional 

utilizando-se de métodos científicos para comprovar a autenticidade de sua 

pesquisa quanto à vida e obra de Jesus. Seu propósito era instruir Teófilo por 

meio de provas incontestáveis que o Logos conhecido pelas comunidades 

helenizadas era o próprio Messias judaico. Comunidades essas que por 

fazerem parte de um mundo de cultura grega, certamente conheciam o conceito 

do Logos. Lucas conclui afirmando que aqueles que o contemplaram em carne, 

puseram as mãos à obra para compilar sua história e se tornaram seus 

auxiliadores no ministério. 

 

“Epeidêper polloì epecheíresan anatáxasthai diêgesin perì tôn 

pepleroforeménon en hemîn pragmáton, kathôs parédokan hemîn hoi apV 

archês autóptai kaì hyperétai genómenoi toû lógou – Dado que, muitos 

procuraram redigir explicação acerca dos fatos que estão acontecendo entre 

nós, como eles transmitiram a nós desde o princípio e se tornaram 

testemunhas oculares e auxiliadores do Logos” (Lc.1.2).  

 

Embora Lucas não cite os nomes dessas testemunhas e 

serviçais/ajudantes que foram consultados, é possível que um destes tenha 

sido o próprio João que, mais tarde, retomaria essa questão acerca da 

existência do Deus Logos em carne.   
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Assim, o Logos do prólogo joanino não traz uma doutrina 

essencialmente diferente da que encontramos na teologia cristã mais primitiva, 

na qual já ele era associado à pessoa de Jesus. 

 

2.4. O Logos Filho de Javé. 

 

Não sabemos até que ponto a mitologia grega que vislumbra a 

humanização dos semideuses ou heróis e as narrativas dos primeiros cristãos 

tenham influenciado o pensamento do evangelista acerca do Logos/Jesus. O 

que conseguimos identificar é que em sua época, essa cultura helenística era 

comum nas comunidades. Na crença pagã, à qual o mundo helênico estava 

acostumado, todos os semideuses, em alguns casos, até mesmo os próprios 

deuses, tiveram esse tipo de nascimento. Aliás, esse era o procedimento que 

sempre acontecia. A geração do filho de um deus, ou a quem consideravam 

como tal, ocorria de forma sobrenatural e sempre através de uma virgem.  

Para Brandão, as “hierogonias - casamentos sagrados, cujo objetivo 

precípuo era a fertilidade da mulher” mais célebres foram as de Zeus, dos 

quais nasceram vários semideuses “Apolo - deus da medicina e da luz, Atenas 

- deusa da sabedoria e da estratégia, Hermes - deus do comércio e dos 

viajantes, Perséfone - deusa do mundo subterrâneo, Dionísio - deus do vinho 

etc”. Em quase todas as tradições religiosas, esses casamentos eram 

arrolados, muitas vezes de um culto que exaltava e exigia a virgindade, que 

simbolizava a origem divina da vida.60   
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Nossa intenção não é comparar o nascimento do Logos ao dos 

semideuses, porém mostrar que na época do seu nascimento como Filho de 

Javé, esta compreensão grega era muito popular (Lc.1.32).  

Quanto ao nascimento dos semideuses, diz a lenda que antes do 

nascimento de Platão, Aríston (seu pai) foi impedido de manter relações 

sexuais com sua mulher até que ela desse à luz a criança que fora gerada por 

Apolo. 61 Um curioso paralelo com a narrativa de Mateus, onde José não 

conheceu Maria enquanto gerava o Filho de Deus (Mt 1.25).  

A Alexandre, o grande, também se atribuía origem divina. Consta que 

sua mãe, Olímpia, foi emprenhada por Zeus, não por seu marido Filipe, rei da 

Macedônia que, aparentemente, tinha medo de dividir o leito com ela, devido 

ao hábito da esposa dormir com cobras. 62  

Segundo Vermes, Asclepíades, um médico grego (129 a/C a 40 d/C)  

relata em seu livro intitulado “Theologoumena - origem divina” que Ácia, a mãe 

de Augusto, certa feita foi assistir, em companhia de algumas amigas casadas, 

a um serviço solene à meia-noite no templo de Apolo, onde adormeceu. Ali, 

uma serpente chegou rastejando, penetrou-a e foi embora. Ao acordar, ela se 

purificou como fazia após manter relações com seu marido. O nascimento de 

Augusto nove meses depois insinuava uma paternidade divina. A divindade de 

Augusto era derivada não só dessa narrativa, mas também de seu vínculo 

familiar com Júlio César. Augusto que dominava o mundo na época de Jesus 

era reverenciado como “Divi Filius - o filho divino” de César. 63 
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É impossível afirmar até que ponto a deificação dessas grandes figuras 

mitológicas do mundo helenístico teria influenciado o pensamento de gentios 

convertidos ao cristianismo ou mesmo dos judeus helenizados do século I, mas 

o caso de Júlio César merece ser considerado, por ser mais próximo a Jesus. 

A elevação de César à condição divina não pode remontar ao seu nascimento, 

mas ocorreu perto do fim de sua vida e foi concluída logo após sua morte. 

Pouco antes de seu assassinato em 44 a.C., ele autorizara a construção de 

uma estátua em sua homenagem com a inscrição “deo invicto - Deus Invicto”.  

Não temos a pretensão de explicar, igualmente, a concepção virginal do 

Filho de Javé por meio dessas concepções pagãs, mas não é de todo 

irrelevante. Essas lendas foram úteis à reconstrução do pensamento dos 

gentios na época do evangelista. O que podemos dizer é que foi nesse cenário 

cultural que João construiu sua teologia do Logos, o Filho de Javé. Talvez o 

evangelista desejasse facilitar a compreensão dos judeus helenizados e 

gentios que se convertiam ao cristianismo. Para Vermes, o nascimento do Filho 

de Javé não fugiu ao padrão da época quanto ao filho de um deus, gerado por 

uma virgem. 64   

Essas histórias mitológicas que envolvem os semideuses, os filhos dos 

deuses com mulheres virgens, que se destacavam por serem mais fortes e 

poderosos do que os demais humanos, nos faz pensar no “dýmanis – poder” 

sobrenatural exercido pelo Logos/Jesus (Jo.9.1-11). 

Para Rohden, os heróis formavam uma classe, dentro da hierarquia 

panteônica grega, que se posicionava em um nível intermediário entre os 

homens e os deuses, ficando, portanto, acima da humanidade, mas um pouco 
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menor do que os deuses. Eram homens investidos de poder divino, por isso, 

superiores aos homens comuns. Eram capazes de enfrentar feras, lutar contra 

monstros e realizar tarefas impossíveis a um simples mortal. 65  

Hércules, por exemplo, um dos heróis mais conhecidos da mitologia 

grega, para realizar uma das suas missões, teve que ir até um lugar conhecido 

como “o fim do mundo”, onde nem mesmo o viajante mais ousado e destemido 

havia alcançado e do qual jamais alguém teria voltado com vida. Hércules não 

somente travou batalhas no “fim do mundo”, como voltou vitorioso de lá. Mais 

tarde, o próprio Hércules, de modo incomum, conquistaria a imortalidade, vindo 

a ser o único homem a tornar-se um deus. 66  

Nesse sentido, esse é um dos motivos pelos quais o Logos cristão, o 

Divino Filho de Javé, causa tanta admiração. Da mesma maneira, sua 

identificação com o homem comum, permite que o leitor da sua história 

identifique-se com esse herói, com suas ações extraordinárias e sobrenaturais.  

Além dessa ideia mitológica do Logos, a partir das afirmações de 

Cullmann, temos também as interpretações teológicas sobre o Logos/Jesus 

como o Filho de Deus.  Segundo Cullmann, o título Filho de Deus não poderia 

ter sido conferido a Jesus senão no cristianismo helenístico, devido à cultura em 

que estava inserido.67  

Cullmann destaca que não se pode esquecer que em algumas religiões 

antigas os reis também eram considerados como seres gerados pelos deuses. Sua 

afirmação é relevante, uma vez que essa crença era comum no Egito, onde os 
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faraós eram considerados filhos do deus sol, Rá.  Na Babilônia e Assíria, também 

atribuíam aos reis a ideia de divindade.  

Ao analisar a teologia de Bultmann sobre esse assunto, Cullmann 

argumenta que, através da obra de Orígenes contra Celso, é comprovado que 

na Síria e na Palestina muitas pessoas diziam de si mesmas: Eu sou Deus, o 

filho de Deus, o espírito de Deus; onde se destacava a relação entre estes 

“theîoi ándres - Deuses homens” e Jesus Filho de Deus. 68  

Não podemos esquecer que havia também no judaísmo expressões 

equivalentes às do helenismo. Isso corresponde exatamente à maneira 

como Deus chamava filho ao rei, representante do povo escolhido: “Eu serei 

para ele um pai ele será para mim um filho” (II Sm 7.14); ou: “Tu és meu filho; 

hoje te gerei” (SI 2.7).  

O rei era um filho eleito e mandatário de Deus. Não necessitamos averiguar 

aqui em que medida as nações orientais influíram a concepção israelita dos 

reis/ungidos. O que sabemos é que a maioria das nações antigas tinha tal 

costume. Além disso, na narrativa bíblica do Gênesis, anterior ao dilúvio, há 

referências a determinados homens supostamente divinizados “benai ha Elohim 

– filhos dos deuses” (G.6.2).  

É possível que a teologia cristã primitiva sobre o Logos como Filho de 

Javé, tenha se apoiado nessas diversas interpretações, pois seus próprios 

seguidores o interpretavam assim. De acordo com as concepções cristãs mais 

primitivas, seus discípulos, ao se depararem com ele andando sobre as águas, 

reconheceram-no com uma pessoa divina. “Hoi dè en tô ploío prosekýnesan 
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autô légontes! Alethôs theoû hyiòs eî – Eles no barco adoraram-lhe dizendo: 

Verdadeiramente tu és o Filho de Deus” (Mt.14.33).  

Essa designação de “Filho de Javé” também ocorre cinco vezes no 

evangelho de Marcos (1,11; 3,11; 5,7; 9,7; 15,39), juntamente com a leitura do 

título do mesmo (Mc.1.1). Dessa forma, a imagem do Logos/Jesus estava 

profundamente permeada pela ideia de sua filiação divina. Por isso, esse termo 

é mencionado em passagens importantes e se encontra na confissão do 

centurião pagão e no evento da paixão, nas quais se vislumbra a dignidade e 

majestade do Filho de Javé. “Alethôs hoÿtos ho ánthropos huiòs theoû ên – 

Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus” (Mc.15.39). 

Há também o caso do exorcismo do gadareno que, diante do Filho de Javé, os 

demônios que nele se encontravam, reconhecendo sua divindade, correram em 

sua direção e o adoraram, com medo de serem castigados: “Tì emoì kaì soì, 

Iesoû hyiè toû theoû toû hypsístou; Horkízo se tòn theòn, mê mé basaníses – O 

que há entre nós e ti, Jesus Filho do Deus Altíssimo? Esconjuro-te a Deus, não 

me atormentes.” (Mc.5.7). Ao chamá-lo de Filho do Deus Altíssimo, aqueles 

Espíritos imundos o identificaram como um ser divino, por meio de uma 

linguagem pagã, própria dos tempos antigos.  

É possível que o termo Filho de Deus no Novo Testamento revele uma nova 

esperança para os cristãos primitivos. Tanto judeus quanto cristãos viviam sob 

o poder romano que agregava mais grupos em torno do seu domínio. E esse 

Logos, Filho de Javé, ressurgiu com seu poder sobrenatural na teologia joanina 

como símbolo de esperança e conforto para a comunidade cristã oprimida.  
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2.5. Jesus, o nome do Logos humanizado.  

 

O Logos, ao se encaranar, recebeu um nome que o identificava com o 

propósito salvífico de Deus. Era comum os judeus terem nomes com significados 

específicos, como por exemplo, “Imanuel – conosco Deus” (Mt. 1.23).  

Quanto ao nascimento e nome que o Filho de Deus receberia, segundo 

Lucas, um anjo anunciou à sua mãe que se chamaria “Iesoûs – Jesus”, do hebraico 

“Ieshuá – Josué”, nome muito significativo para os judeus, pois os remetia ao filho de 

Num (Josué), o sucessor de Moisés.  

Segundo Brown e Coenen, Ieshuá se destacou após a morte de Moisés ao 

assumir o comando das tribos de Israel, tornando-se o responsável por introduzir o 

povo à terra que manava leite e mel (Canaã).  

 

“O historiador Flávio Josefo que vivia no século I d.C., e que pertencia a uma 

família sacerdotal da Palestina, menciona nada menos do que 19 pessoas com 

o nome “Jesus”, nos seus escritos volumosos em grego. Estes surgem na 

História, tanto recente quanto antiga, do povo dele, e acerca de metade eram 

contemporâneos de “Jesus o assim-chamado, Cristo” o qual ele menciona 

também. Além disto, porém, o nome também ocorre neste período em 

numerosos textos não judaicos, inclusive em túmulos (em Leotópolis ou Tell el-

Yehudieh ao nordeste de Cairo) e em ossuários da vizinhança de Jerusalém”  69  

 

Mateus, ao narrar a encarnação do Logos, nos diz que José, por ordem 

divina, lhe pôs o nome de “Iesoûs”, porque conduziria o povo de Israel à 

liberdade, semelhante à missão realizada por “Ieshuá” no Antigo Testamento 
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(Mt.1.21). Além desta narrativa, em outro texto, o próprio Mateus afirma que 

Barrabás também era identificado com este nome. No entanto, no decorrer do 

tempo, a tradição cristã passou a dar ênfase somente ao “Iesoûs”, reconhecido 

como o Filho de Deus.  

 

“eîchon dè tóte désmion epísemon legómenon (Iesoûn) Barabbân. 

Synegménon oûn autôn eîpen autoîs ho Pilátos; tína thélete apolýso ymîn, 

(Iesoûn tòn) Barabbân è Iesoûn tòn legómenon Christón? - Então tinha um 

prisioneiro famoso chamado Jesus Barrabás, Assim, Pilatos reunindo-os disse-

lhes: Quem desejais que eu vos solte, Jesus o Barrabás ou Jesus o chamado 

Cristos?” 70 

 

Brown e Coenen defendem que os judeus não eram totalmente 

contrários a Jesus, mesmo não sendo ele de Jerusalém. Muitos judeus até 

estavam acostumados com sua origem de Nazaré da Galileia.   

 

“O judaísmo talmúdico logo se acostumou, quando era obrigado a mencionar o 

nome de Jesus de Nazaré, a se referir a Ele como Yesû e não como Yesuá. 

Embora a razão talvez se ache no fato meramente externo de que os cristãos 

se referissem ao seu Senhor com o nome de Yesû”  71  

 

Semelhantemente, no Novo Testamento, o nome “Iesoûs” assume um 

significado predominante e permanente, no contexto teológico às gerações 

posteriores. Significado este que possivelmente iniciou a partir da declaração 

do anjo de Javé à Maria, sua mãe.  
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 “Taûta dè autoû enthymethéntos idoû ággelos kyríou katVónar efáne autô 

légon: Iosèph hyiòs Dauid, mè fobethês paralabeîn Marian tèn gynaîka sou! Tò 

gàr en autê gennethèn ek pneúmatós estin hagíou. Téxetai dè hyiòn, kaì 

kaléseis tò ónoma autoû Iesoûn! Autòs gàr sôsei tòn laòn autoû apò tôn 

hamartiôn autôn – Mas, pensando ele acerca destas coisas, eis que um anjo do 

Senhor num sonho lhe falou dizendo: José filho de David, não fique espantado 

em receber Maria a tua mulher! Pois, o que nela está sendo gerado é do 

Espírito Santo. Ela dará a luz um filho, e tu chamarás o nome dele Jesus! Pois, 

ele salvará o povo dele dos pecados deles” 72  

 

Para Brown e Coenen, embora algumas facções religiosas dos judeus 

rejeitassem Jesus, muitos judeus passaram a crer nele como o “Mashiáh – Messias” 

que havia de vir para libertar Israel.  

 

“No Antigo Testamento, dois detentores de cargos se descrevem como 

“Masiah”, como tendo sido ungidos (com azeite): O sumo sacerdote, como 

responsável pelas práticas religiosas oficiais (Sacerdote), e o rei. O motivo 

desta formação de um par se acha nisto: em ambos os casos a unção, em 

correspondência com seu caráter de ato jurídico, é tão essencial para conferir o 

cargo, como o é para a responsabilidade resultante diante de Deus como Deus 

de Israel. Apesar disto, é somente a figura do rei que deve ser considerada 

messiânica no sentido da expectativa messiânica”  73 

 

Dessa forma, percebe-se que a ideia de um salvador/libertador como um 

grande líder, teve início já nos tempos dos primeiros reis de Israel, 

principalmente durante os reinados de Davi e Salomão, seu filho. 
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A importância desse salvador como o escolhido de Javé não estava 

essencialmente no derramar do óleo sobre a cabeça do indivíduo para 

caracterizá-lo, mas, sim, na escolha feita por Deus. Ciro, por exemplo, foi um 

rei dos Medos/Persas, mas a Bíblia o descreve como o escolhido (ungido) de 

Deus para seu propósito, que era o libertar os judeus do cativeiro babilônico.  

Esse libertador, em sua missão, colocava-se sob as ordens de Deus e 

passava a depender exclusivamente Dele. Durante muito tempo Israel 

desfrutou da proteção de Deus por meio dos seus ungidos. Presenciou a glória 

do Altíssimo e expandiu seu território, porém, ao declinar-se espiritualmente, 

começou a experimentar as consequências da desobediência. Em Canaã, após 

sofrerem várias invasões, perderem suas terras e serem levados cativos 

(Assíria/Babilônia), os israelitas passaram a viver sob a expectativa da vinda de 

um novo “Ieshuá – salvador/libertador”. Esse Messias divino da linhagem 

davídica, restauraria definitivamente a nação de Israel.  

O surgimento de um libertador que não fosse dessa linhagem seria 

contrário não só à ideologia judaica, mas também às Escrituras do Antigo 

Testamento. De acordo com Brown e Coenen, o equívoco do rabino Akiba ao 

chamar Simeão Ben Kosebah de renovo de Jacó, exemplificava bem esta 

ansiedade judaica por esse libertador.  

 

“O rabino Akiba saudou como sendo Bar Kobhba, a “estrela de Jacó” prometida 

em Nm. 24.17, identificando-o, portanto, como sendo o Messias”. Seu colapso, 

que abalou seriamente o messianismo, pode, mesmo assim, ter contribuído à 

persistência até os dias de hoje da esperança de um Messias da linhagem de 
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Davi, registrada nos textos litúrgicos, ainda que as expectativas 

apropriadamente ditas tenham passado por transformações drásticas”  74  

 

Talvez a tentativa de alguns judeus em ungir Jesus como rei tenha sido 

uma demonstração dessa expectativa messiânica por uma parte da 

comunidade judaica. Acreditavam que Jesus os libertaria da opressão imposta 

por Roma, esmagando-a com seu poder. Viam nele o cumprimento das 

profecias do Antigo Testamento que apontavam para o estabelecimento do 

reino de Israel através de um descendente de Davi.  Este seria o ungido 

(Messias) que reinaria sobre Israel, firmando com os descendentes de Abraão 

uma aliança eterna. Os próprios discípulos questionaram Jesus a respeito de 

quando seria o tempo da restauração do reino de Israel que sofria sob o julgo 

romano (Atos.1.6).  

Para Ladd, Herodes, ciente do reinado do Messias, também ao ser 

indagado pelos magos a respeito do lugar onde havia nascido Jesus (salvador), 

o rei de Israel, interpretou tal alegação em termos políticos. Temendo a perda 

do trono, perturbado, reuniu os escribas e mestres da lei, a fim de descobrir o 

local exato do nascimento para poder matá-lo.  

Assim, observa-se que tanto opressores quanto oprimidos viam em 

Jesus a possibilidade do cumprimento da profecia sobre o ungido do Senhor, 

que por meio de um poder os colocaria em liberdade. Ladd acredita que esses 

judeus decidiram aclamá-lo rei à força, esperando que usasse seus poderes 

para destruir o domínio romano.  
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“O fato de que o ministério de Jesus pareceu envolver um elemento 

messiânico, com implicações políticas, fica aparente quando analisamos o 

medo dos fariseus e dos sacerdotes de que sua popularidade pudesse fazer 

eclodir um movimento, cujo caráter os romanos pudessem interpretar como 

rebelião, e viessem, assim, a intervir para esmagar tanto o movimento como a 

nação judaica”  75   

 

De acordo com Ladd, as manifestações políticas e sociais acerca de 

Jesus podiam ser apreciadas como uma reação por parte do povo, para que 

ele se declarasse o verdadeiro salvador do povo de Deus.  

Se o propósito de Jesus tivesse sido oferecer aos judeus esse reino 

davídico, político e terreno, eles o teriam aceitado de imediato e estariam 

dispostos a segui-lo até a morte, se necessário fosse, para verem a 

inauguração desse reino. Entretanto, quando Jesus recusou-se a desempenhar 

esse papel e indicou que sua missão tinha um caráter completamente diferente 

e que seu reino deveria ser um espiritual, no qual os homens deveriam comer 

sua carne e beber seu sangue, as multidões voltaram-se contra Ele e, 

provavelmente, sua popularidade tenha diminuído (Jo.6.66). Desejavam um rei 

para libertá-los de Roma, não um salvador para redimi-los dos seus pecados. 76  
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O Logos no prólogo do quarto Evangelho. 

 

O prólogo joanino, por pertencer a uma língua antiga, dificulta nossa 

compreensão quanto ao seu estilo. O que conseguimos identificar é que numa 

linguagem poética, o evangelista apresenta em seu prólogo o divino Logos na 

eternidade e culmina na fórmula do Logos que se fez carne. A partir dessa 

análise, procuramos compreender seu Logos como o Deus que na eternidade 

criou o cosmos e veio ao mundo “en morfê - em forma/ fisionomia” humana.  

Feuillet diz que o Logos do prólogo do Evangelho joanino é fascinante, 

porque João define muito bem a divindade do Logos e seu papel na criação até 

o dia em que fez entrada no mundo dos homens na pessoa do Cristo. 77  Para 

esse autor, o prólogo joanino tem seu ponto culminante no “o Logos se fez 

carne”, declaração essa, confirmada logo em seguida pela menção da pessoa 

de Jesus.78 

Além de Feuillet, Vielhauer acredita que o prólogo, quanto ao conteúdo, 

começa na eternidade e termina no tempo presente da atemporalidade. Isto 

define que o Logos, figura principal desta narrativa, existente desde o princípio, 

agora, encontra-se habitando entre nós (a comunidade), identificado como 

Jesus. 79  

Dessa maneira, as declarações desses autores nos fazem refletir sobre 

um dos textos mais fascinantes das Sagradas Escrituras: o Prólogo Joanino.   
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3.1. A supra-existência do Logos. 

 

"VEn avrch/| h=n o` lo,goj – o Logos estava no princípio”    

 

Iniciamos a análise desse prólogo indagando se o evangelista João, ao 

começar com a preposição “en – em/dentro de”, juntamente com o substantivo 

“archê - princípio”, desejava assinalar a existência do Logos anterior a tudo, até 

mesmo antes da criação narrada em Gênesis 1.1, ou será que o evangelista 

queria afirmar desde o início a divindade do Logos, apresentando-o como um 

ser incriado? 80  

Feuillet acredita que João ao usar essa preposição no início da primeira 

oração, antecedendo a palavra “arché” (no locativo) aponta para um período de 

tempo, que denominamos princípio, onde o Logos já existia fora dele. Para 

Feuillet, o evangelista, ao fazer uso das palavras de Jesus (antes de Abraão 

existir, eu sou), refere-se, pois, a um Logos que pré-existe a todas as palavras 

proferidas por Deus na história da criação e salvação. 81   

Entretanto, o pensamento do evangelista não se restringe apenas à 

criação e salvação, sua ênfase também nos remete à “koinonia – comunhão” 

divina, antes de Gênesis 1.1. Aponta para uma evidente pluralidade divina 

“Elohim – deuses”. Embora exista certa resistência por parte dos judeus quanto 
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a essa pluralidade, Brown defende que todas as línguas semíticas a tinham em 

comum. 82      

Ao usar “arché”, acreditamos que o evangelista aponta para a supra-

existência de Jesus na pessoa do Logos eterno. Deseja apresentá-lo como um 

ser incriado, igual ao Logos descrito, principalmente, na teologia paulina.  

Em defesa dessa eternidade do Logos, Dufour afirma que João emprega 

o verbo “ên” para assegurá-la. Eternidade essa que transcende o tempo, sem 

se preocupar com seu início ou fim. 83  

Dessa forma, acreditamos que o evangelista, ao fazer uso desse tempo 

verbal grego, relacionando-o ao princípio, desejava apresentar aos cristãos da 

sua comunidade, a eternidade do Logos em relação ao tempo (princípio) e as 

demais obras da criação.   

Semelhante a essa concepção cristã, na teologia judaica do Antigo 

Testamento, o verbo (ser) tinha uma atenção toda especial quando usado para 

identificar a eternidade de Javé.  

Javé, ao ser questionado por Moisés quanto à ordem recebida para 

libertar seus compatriotas da opressão egípcia, num gesto de afirmação desta 

ordem, fez-lhe a seguinte declaração: “Eu sou o que sou. Disse mais: Assim 

dirás aos filhos de Israel: “Eu sou me enviou a vós outros” (Êx.3.14). 

O evangelista, ao narrar a mesma expressão (eu sou) pronunciada por 

Jesus, deseja transmitir à sua comunidade o aspecto divino de Jesus, que 
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embora sendo visto em carne e tocado por mãos humanas, existia no princípio 

na pessoa do Logos.   

Para João, é esse Logos que se apresenta como o sujeito desde a 

eternidade. Nesta eternidade que somente Deus conhece, lá estava o Logos. 

Para Feuillet, o evangelista expressa nessa primeira oração, muito claramente, 

a existência do Logos além daquilo que entendemos por tempo. Ele existe de 

maneira absoluta, desde sempre.84 Feuillet acredita que em João, o Logos não 

é apenas pré-existente no mundo, ele existe fora do tempo. 85      

Não queremos afirmar que a eternidade do Logos seja semelhante a da 

Sofia dos textos sapienciais. Embora, Barreto e Mateos façam uso da Sofia 

para ilustrar a existência do Logos antes da criação, é pouco provável que a 

linguagem de provérbios sobre a Sofia se associe a esse Logos do evangelista, 

por ser ela criada por Deus.86 

Diferente do conceito de Sofia, o Logos de João é supra-existente, pois 

se encontra fora dos limites, tanto do tempo humano “kairós” quanto do tempo 

eterno “aiônios”. O Logos joanino que precede a eternidade se ajusta 

perfeitamente aos textos de cristãos mais primitivos, como é o caso de Paulo e 

Lucas.  

Paulo, em sua primeira carta aos coríntios, procura orientar os irmãos a 

não invalidar o sacrifício de Jesus, associando-o ao Logos da cruz (I Co. 

1.17,18).  
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Assim, observa-se que essa ideia da supra-existência, encarnação e 

morte do Logos não teve sua origem na teologia joanina. Para Ladd, percebe-

se que Paulo a expressa em seu hino aos filipenses, quando apresenta Jesus 

existindo “en morfê toû Theoû – em forma de Deus”, e sua manifestação em 

carne, semelhante aos homens (Fl.2.7) 87 

Dufour segue a mesma linha de raciocínio. Para ele, João apresenta à 

sua comunidade um Logos que existia antes da fundação do mundo.  

 

“No primeiro versículo do prólogo, o começo não pode, com efeito, ser aquele 

de que falam os sinópticos e que designa o início do ministério de Jesus; 

também não é o início metafísico que certos padres gregos quiseram discernir 

aqui. A expressão en archê pouco frequente na língua profana, remete muito 

nitidamente ao primeiro versículo da Bíblia”  88 

 

Tal afirmação joanina aponta para um Logos que antes de todas as 

coisas existirem, lá estava ele. Isso não significa que era o começo do 

universo, como o primeiro elo entre Deus e o que fora criado; estava no 

princípio de forma absoluta.  

Quanto à sua eternidade, Dufour diz que, embora a tradição sapiencial 

fale da pré-existência da Sabedoria, não deva ser comparada ao Logos, por 

não ser eterna. 89 

Mesmo que a literatura sapiencial exalte a misteriosa Sofia e a remeta 

ao princípio, antes da criação do cosmos, ela não pode ser definida como uma 

pessoa divina, semelhante ao Logos de João, por ter tido um princípio.  

                                                 
87

 LADD, George Eldon. Teologia do Novo Testamento, p.360. 
88

 DUFOUR, Xavier Léon. Leitura do Evangelho Segundo João I –  “Palavra de Deus”, p.59. 
89

 Ibid., p.60. 



64 

 

“O SENHOR me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais 

antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do 

começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver 

fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de 

haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, 

nem sequer o princípio do pó do mundo.  Quando ele preparava os céus, aí 

estava eu; quando traçava o horizonte sobre a face do abismo;  quando firmava 

as nuvens de cima; quando estabelecia as fontes do abismo;  quando fixava ao 

mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites; 

quando compunha os fundamentos da terra;  então, eu estava com ele e era 

seu arquiteto, dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em 

todo o tempo;  regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas 

delícias com os filhos dos homens” (Pv.8.25-31). 

 

O mesmo não se pode dizer a respeito do Logos. Afirmativamente, o 

evangelista João não faz referência ao Logos como um ser criado, pelo 

contrário, é categórico ao afirmar que ele existia antes do cosmos. Dufour, ao 

analisar a teologia de Tomás de Aquino quanto ao Logos, afirma que esse o 

interpretava em linguagem metafórica, não nas categorias temporais.90 

Na linguagem de Barclay, esse Logos que estava no princípio, antes da 

criação, que estava junto a Deus, e que era Deus, agora, se revela como um 

ser pessoal que sente a miserabilidade humana. “A mensagem cristã é o Lógos 

da cruz” (I Co.1.18). “É a historia de quem morreu pelos homens. É a historia 

de um amor que não se descreve até chegar aos limites do sacrifício, 

comprovando, assim, que não há nada que Deus não ouse, sofra e sacrifique 

por amor aos homens. “O âmago do Logos cristão é a cruz”. 91  
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3.2. A koinonia divina, o Logos e Javé. 

 

“kai. o` lo,goj h=n pro.j to.n qeo,n – e o Logos estava junto a Deus” 

 

O fato de o Logos encontrar-se junto a Deus, expressa o desejo do 

evangelista em enfatizar a importância da comunhão divina na eternidade 

como modelo a ser seguido pela comunidade em conflito, apenas afirmar que 

Jesus, antes da encarnação já existia junto ao Pai na pessoa do Logos? Talvez 

sua intenção fosse consolar a comunidade cristã que tinha o mundo como 

oposição à sua comunhão e adoração. Esse mundo, conforme nos diz Konings, 

em seu sentido mais amplo, referia-se ao Império Romano, porém, num sentido 

mais restrito, significava os judeus. Assim, as comunidades cristãs do quarto 

Evangelho davam a impressão de constituir um grupo em autodefesa. 92    

Embora não saibamos ao certo qual era a principal intenção do 

evangelista, Feuillet acredita que a expressão “Logos estava junto a Deus”, 

determina a comunhão existente entre o Logos eterno e o Pai. Para ele, o 

segundo imperfeito (era) não mais exprime como o primeiro, a existência; 

porém, seguido da preposição (prós), indica uma relação íntima na 

eternidade.93   

Quanto a essa questão, Dufour conclui que neste texto existe uma 

diferença entre o Logos e Deus. Tudo que é dito o é a partir do Logos e não do 
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ponto de vista do próprio Deus. Aqui, não se diz que Deus está junto ao Logos, 

mas que o Logos está unido intimamente a Deus. 94     

Para o evangelista, o Logos não está junto a Deus somente como um 

telespectador, igual a Sofia, que apenas observa os atos do criador. Ao passo 

que a sabedoria, que precede a obra divina da criação do universo, é nomeada 

como criada ou gerada por Deus (Pv.8.22), o prólogo, de acordo com Dufour, 

não retoma este pensamento; pelo contrário, o Logos é Deus. 95   

Ele é o Deus que age diretamente na obra da criação. O Logos, apesar 

de estar intimamente próximo a Deus, possuindo uma comunhão viva com Ele, 

conhecendo-o profundamente, se distingue por meio da preposição (prós – 

junto a, próximo de). Existe independentemente. Sua personalidade é 

individual, pois seu relacionamento com Deus é expresso: o Logos estava 

(junto, próximo) a Deus.  

O evangelista, ao apontar o Logos próximo a Deus, desejava apresentar 

à sua comunidade a divindade de Jesus e sua comunhão com Deus na 

eternidade. Para ele, o Jesus rejeitado por alguns, estava no princípio com 

Deus, compondo (uma unidade) com ele. “Eu e o Pai somos um” (Jo.10.30). O 

próprio Jesus, próximo ao fim do seu ministério terreno, reivindica esta 

comunhão junto ao pai, comunhão esta, anterior à criação do universo (Jo. 

17.5).  

Comunhão que segundo o evangelista, deveria ser vista não apenas 

entre Jesus e o Pai, ou entre os cristãos da comunidade que se opunham ao 
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mundo, mas, sim, aquela que se destaca desde o princípio na pessoa do Logos 

“en pròs tòn theón - junto a Deus” (Jo.1.1.). 

O Logos divino praticou a ação de estar em algum lugar, neste caso, 

junto a Deus. Para Feuillet o Logos não estava junto ao Pai somente quando 

agia exteriormente, estava unido a ele em plena comunhão. 96      

 

3.3. Deus, a essência do Logos. 

 

“kai. qeo.j h=n o` lo,goj – e o Logos era Deus”  

 

Quanto ao uso da expressão e o “Logos era Deus”, o evangelista 

procura definir que o Jesus homem, adorado pela comunidade era também 

divino a partir da existência eterna do Logos. 

Segundo Dufour, o texto não diz: “Deus era o Logos”; aqui, o termo 

“Theós – Deus” é um atributo do sujeito, neste caso, do Logos. Assim, importa 

observar que a mente do evangelista está voltada não para a pessoa de Deus, 

mas, sim, para o Logos, a fim de identificá-lo como Deus. 97      

Vincent apresenta um motivo pelo qual o evangelista coloca o Logos 

como o sujeito desta narrativa: “John is not trying to show who is god but who is 

the Word”. 98     

 Mateos e Barreto defendem que essa posição do evangelista reafirma o 

desconhecimento absoluto do Logos (projeto) divino, ou seja, do amor de Deus 
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pelo homem, a ponto dos dirigentes judeus quererem matar Jesus, acusando-o 

de blasfêmia, por se fazer igual a Deus (Jo.5.18), ou fazer-se Deus 

(Jo.10.30).99     

O evangelista declara que o Logos não era apenas uma criatura divina, 

mas Deus que se caracterizava, a partir da relação com o Deus Pai por meio 

da encarnação. Enquanto, anteriormente, o Logos era visto apenas como uma 

hipóstases divina, um demiurgo que intermediava as relações entre Deus e os 

homens, a palavra criadora, ou a sabedoria que acompanhava Deus em sua 

criação, na linguagem do evangelista, ele era Deus.  

Para João, o Logos era Deus e não um ser criado inferior a Deus. Nesse 

ponto, não se pode afirmar de imediato uma relação de inferioridade entre o 

Logos e Deus como aquela que conhecemos entre Jesus e Deus Pai. 

O Logos não é um ser inferior que, por estar em comunhão com Deus, 

tem o papel apenas de apresentá-lo aos homens, mas o próprio Deus que age 

no mundo e na história. Essa comunhão do Logos e Deus, que agora continua 

entre Filho e Pai, é usada como modelo por João à sua comunidade, a fim de 

que possa enfrentar o mundo. Comunidade esta que, se permanecer unida 

como o Filho está unido ao Pai, conseguirá vencê-lo. “A fim de que todos sejam 

um; e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós; para 

que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que 

me tens dado, para que seja um, como nós o somos;” (Jo.17.21,22).       

Esse Logos que se encontra em companhia de Deus é que se destaca 

no pensamento do autor, pois, embora “Theós” apareça na forma nominativa, 
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encontra-se sem o artigo para regê-lo, o que não acontece com o Logos. Isto 

indica que o sujeito do enunciado continua sendo o Logos e não Deus.  

Para Feuillet, o evangelista procura apresentar o Logos não como uma 

criação de Deus, mas como aquele que no princípio de todas as coisas, lá 

estava agindo em companhia de Deus, e que também era Deus. 100  Interpreta 

o Logos em termos do cristianismo primitivo, principalmente aquele encontrado 

na teologia paulina, que o descreve como o Cristo que existia desde eternidade 

em forma de Deus, e que na plenitude dos tempos, ao se manifestar em forma 

humana, padeceu na cruz (Logos da cruz), escândalo e loucura para 

incrédulos, mas o poder de Deus para os fiéis (I Co.1.18).  

 

3.4. O Logos e não outro, eternidade e comunhão com Deus. 

 

“ou-toj h=n evn avrch/| pro.j to.n qeo,n – Este estava no princípio junto a Deus”  

 

Nesse texto, o evangelista, ao usar o pronome demonstrativo “hoûtos - 

este” e não o termo Logos, queria apresentar outro personagem, ou reafirmar a 

eternidade do Logos e sua comunhão com Deus? Sua opção por “hoûtos” era 

para dar sequência ao personagem Logos, mencionado no versículo anterior. 

Konings, ao interpretar esse texto do evangelista, sugere que ele poderia 

ser compreendido da seguinte maneira: “O Logos existia junto de Deus quando 

este tomou a iniciativa de sua atuação.” 101    
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Para Feuillet, é uma recapitulação do anterior. Fala da eternidade e 

divindade do Logos e sua comunhão com Deus Pai. Prefere, de acordo com a 

maioria dos intérpretes, compreender o Logos no princípio, anterior à criação 

do mundo. Desde sempre, o Logos estava com Deus. 102 

Assim, a ênfase do evangelista quanto ao Logos continua. Destaca-se 

por meio do pronome “hoûtos”, que se refere ao que está presente ou ao que 

foi mencionado por último. Nesse caso, podemos dizer que seu pensamento se 

volta para o Logos que foi anteriormente mencionado. Querendo evitar a 

repetição do termo Logos, o evangelista procura reafirmar sua eternidade, 

estando “hoûtos” no princípio junto a Deus. Desse modo, retornamos à 

narrativa inicial, na qual o texto destaca a concepção do evangelista que 

procura realçar a posição do Logos em relação ao começo do universo e sua 

existência junto a Deus.  

Ao declarar que o Logos é em si mesmo, o evangelista retorna à 

expressão no começo, da qual ele havia partido. Segundo Dufour, João, ao 

repetir intencionalmente a expressão no início, orienta, com efeito, o 

pensamento do leitor à criação. 103          

O evangelista segue firme com seu pensamento no Logos.  Sua 

preferência pelo tempo verbal imperfeito do modo indicativo serve para dar 

ênfase à permanência contínua do Logos junto a Deus, não como uma mera 

criatura, e, sim, na posição do próprio Deus.   

O autor procura conduzir seus leitores a um princípio eterno. Destaca 

em seu prólogo a existência do Logos no princípio e, em seguida, fala da sua 
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eterna comunhão com Javé. Para Feuillet, do ponto de vista joanino, o 

Logos/Jesus estabeleceu sua autoridade desde a eternidade e exige dos 

homens uma fé absoluta. 104  

E esse Logos, sendo o sujeito do prólogo do Evangelho, tomou a 

iniciativa de estar junto a Deus no princípio.  

 

3.5. O Logos, a causa da criação.  

 

"pa,nta diV auvtou/ evge,neto – todas as coisas por causa dele veio a existir”  

 

Quanto à criação do universo, acreditamos que o evangelista deseja 

mostrar aos irmãos da comunidade que o Logos não foi um meio que Deus 

utilizou para criá-lo, mas, sim, a própria causa “di'autoû - por causa dele” da 

sua existência.   

Dufour acredita que essa ação criadora do Logos se evidenciou desde 

cedo no cristianismo primitivo. Parece que havia uma preocupação por parte 

dos cristãos em situar o papel do Filho na criação da qual Deus era o autor. 105  

Embora, de acordo com a teologia do Novo Testamento, fiel à tradição judaica, 

o Pai era a fonte primária de todas as coisas. Defende que o evangelista ao 

usar a expressão “pánta - todas as coisas” visava atribuir ao Logos todo o 

conjunto da criação do cosmos com sua singularidade e história. Ao referir-se à 
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posição de Agostinho Africano, Dufour defende que tinha razão ao declarar que 

o Logos é o criador de tudo até das moscas e das pulgas. 106 

Na concepção de Mateos e Barreto, o resultado da interpelação da 

palavra Logos é a criação do mundo, em particular da humanidade. Não há 

dualismo cósmico, nem princípio cósmico do mal, oposto e antagônico a Deus. 

Acreditam que todas as criaturas são expressões do Logos divino. 107   

Embora João tenha conhecido o conceito judaico que afirmava ser o 

mundo criado mediante a “davar – palavra” de Deus, o evangelista procura 

apresentar o Logos de maneira diferente. O Logos é o próprio Deus que cria o 

cosmos, semelhante à teologia de Paulo da criação. Em sua carta aos 

colossenses, Paulo expõe essa mesma ideia ao afirmar que por causa dele e 

para ele (Logos) são todas as coisas (Cl.1.16,17).  

Assim, observamos que João segue o mesmo pensamento de Paulo, 

onde o Jesus/Logos é o autor absoluto da criação do universo. Além disso, 

Paulo defende a eternidade de Jesus/Logos ao apresentá-lo como o 

primogênito de toda criação. Em relação às coisas que existem, sejam elas 

céus, terra, visíveis e invisíveis, tronos, senhorios, principados, autoridades, 

nada antecede sua a existência, nem mesmo o próprio Pai. 

Para João, todas as coisas só vieram a existir por causa do Logos. Ele 

foi o responsável por toda a criação, visível e invisível, física e espiritual. É 

possível que João, como leitor de Paulo, seguiu seu raciocínio quanto ao Cristo 

criador. Dessa forma, identificamos que o Logos joanino não era um 
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intermediário entre Deus e os homens conforme defende Wikenhauser, que o 

interpreta apenas como um mediador, defendendo que se fosse o próprio autor 

da criação, João não teria usado o termo por intermédio dele, e sim por ele. 

Diz: “Se establece aquí, en forma positiva y negativa, que todo cuanto existe 

fuera de Dios (= el mundo, v.10) fue creado por medio del Lógos. No se dice 

"por el", sino "por medio de el", lo que vale decir que el Lógos no es el creador 

a causa primera de cuanto ha sido hecho, sino el mediador de la creación del 

mundo; también Pablo ha presentado a Cristo como mediador”. 108   

Discordamos de Wikenhauser, por entender que o uso dessa preposição 

também pode indicar "causa", algo muito comum na narrativa bíblica do Novo 

Testamento. No prólogo, não era intenção do autor apresentar Deus como 

criador, pelo contrário, é o Logos que assume o papel principal da narrativa, o 

autor (causa) da criação do cosmos.  

Para o evangelista, o Logos, por ser Deus, age voluntariamente criando 

todas as coisas, não como um intermediário conforme a concepção helenística, 

cujo papel era de um demiurgo que se punha entre o Deus transcendental e os 

homens.  

De acordo com o evangelista, todas as coisas que existem no mundo 

físico e espiritual não possuem existência própria e absoluta, antes, vieram a 

existir a partir das ações exclusivas e diretas do Logos.  

O criar do Logos não é um ato isolado, deve ser bem entendido, uma 

vez que bem cedo, a igreja viu-se confrontada, ao mesmo tempo, tanto pelo 

pensamento judaico quanto pelo grego. Enquanto o Logos do judeu Fílon 
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exercia o papel de um ser intermediário, que o permitia manter Deus apenas no 

mundo espiritual; e o pensamento helênico que o compreendia como uma lei 

mediadora; no prólogo joanino, ele é Deus imanente. Estava junto a Deus no 

princípio criando o mundo e, ao encarnar, armou sua tenda entre os homens, 

com o propósito de salvá-los (Jo.1.14). 

 

3.6. O Logos, sua exclusividade na criação. 

 

“kai. cwri.j auvtou/ evge,neto ouvde. e[nÅ o] ge,gonen – e fora dele nada 

absolutamente se fez do que tem sido feito” 

 

Quanto aos atos criacionais do Logos na criação, não estão vinculados 

apenas ao passado, incluem também o surgimento de novas ordens 

posteriores. 

 Dufour salienta que o uso do verbo “egéneto – se fez” no aoristo, pelo 

evangelista não indica um tempo passado, mas recapitula a série de 

acontecimentos realizados pelo Logos no decorrer da história. 109    

Assim, o evangelista procura dar ênfase ao poder criativo do Logos, ao 

expressar que fora dele nada veio a existir. Aqui, nos deparamos novamente 

com a linguagem paulina que afirma nele e não através dele todas as coisas 

vieram a existir (Cl.1.16).  
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Essa narrativa paulina, assim como a do prólogo, servem para reforçar a 

ideia de que fora dele não há possibilidade de acontecer algo de novo, visto 

que o existir e permanecer dependem exclusivamente da sua ação.  

João está preocupado quanto ao curso da historia que caminha rumo à 

salvação final, orientada pelo Logos. O evangelista não está preso apenas aos 

atos do Logos no passado, atenta também aos acontecimentos que estão 

ocorrendo em sua época. Sua escolha pelo tempo verbal perfeito do indicativo 

“gégonen – tem feito” indica que, embora o Logos tenha criado todas as coisas 

anteriormente, o ato de criar não se deu exclusivamente num único momento, 

continua se desenvolvendo durante a história.  

Embora haja discussão se “ho gégonen” faz parte do versículo 3 ou do 

4, com efeito, o que nos importa é compreender o raciocínio do evangelista, 

que aponta para o Logos criador. Sobre a ação criadora do Logos, 

concordamos com Dufour quando diz que, de acordo com a tradição judaica, a 

criação não se restringiu ao aparecimento do universo “In actu - num ato” está 

sempre em evolução. Para Dufour, mesmo Deus tendo parado de criar no 

sétimo dia, seu ato criador continua eficaz até o fim, tornando mais clara sua 

revelação e salvação. Salienta que a teologia bíblica mostra que o Logos que 

age desde o princípio, está presente e atuante durante toda a história, 

revelando seus desígnios e ministérios. 110          
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3.7. O Logos, o doador da vida. 

 

“ evn auvtw/| zwh. h=n – Nele estava à vida”  

 

Será que João ainda está pensando no Logos, ou a vida passa a ser a 

figura principal da narrativa? Se for, de que vida está falando? 

O conteúdo do Logos divino, segundo Barreto e Mateos, é a vida. “Como 

a mim me enviou o Pai que vive e assim eu vivo pelo Pai, também aquele que 

come de mim, viverá por mim” (Jo.6.57). Afirmam que a comunicação da vida, 

no prólogo do Evangelho joanino vislumbra a missão de Jesus em comunicá-la 

aos homens até o fim. “Eu vim para que tenham vida e a tenham em 

abundância” (Jo.10.10 b).111   

Nesse ponto, nos diz Feuillet, que o evangelista passa do ponto de vista 

cósmico ao antropológico e soteriológico.112 Sua forma nele estava à vida, nos 

faz pensar nas palavras de Jesus. “Eu sou caminho e a verdade e a vida, 

ninguém vem ao Pai senão por mim” (Jo.14.6). 

Esta comunicação da vida divina aos homens manifesta-se, antes de 

tudo, sob a forma de uma iluminação espiritual, conforme vemos no Evangelho 

joanino. De novo, falava-lhes Jesus, dizendo: “Eu sou a luz do mundo; quem 

me segue não andará nas trevas; pelo contrário, terá a luz da vida” (Jo.8.12). 
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De acordo com Feuillet, sendo o Logos o manancial da vida e luz para 

os homens, preenche de maneira conclusiva as funções atribuídas ao Messias 

davídico, o servo sofredor de Javé. 113   

Defende que, segundo a tradição bíblica, somente Deus é vivo no 

sentido absoluto, ele é o vivente por excelência. Todos os demais seres vivos 

dependem do seu alento. Sem Deus, não há se não morte. Assim, se o homem 

quiser continuar vivendo, precisa continuar ligado a ele, a fonte da vida. 114  

Nas Sagradas Escrituras, a “zoê – vida plena” não se refere unicamente 

ao esplendor e a abundância dos seres sobre a terra, implica igualmente uma 

finalidade a ser alcançada, a eclosão do projeto de Deus quanto à 

espiritualidade humana. Deus criou o homem para que pudesse ter vida, vida 

esta que Deus lhe proporcionou por meio da "árvore da vida" que se 

encontrava no jardim do Éden (Gn.3.22), mas por causa da desobediência, lhe 

foi proibido o acesso. 

Essa vida que lhe fora privada, agora, mediante a uma íntima relação 

com o Logos, pode ser retomada. Para o evangelista, o Logos ao ser a fonte 

permanente da vida, por meio dele os homens podem continuar existindo. 

Assim, a vida proporcionada pelo Logos é concedida aos homens somente 

mediante sua aceitação (Jo.1.12). Parece que o evangelista deseja transmitir à 

sua comunidade hostilizada pelo mundo o verdadeiro significado da vida. Vida 

essa, diferente daquela vivida pelos excluídos, considerados “párias - pessoas 
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sem referência social, proteção e lastro econômico”. Pobres excomungados, 

sem prestígios sociais e considerados sem religião pelo império romano. 115   

Vida, para João, não é apenas no sentido físico, é mais do que isto, 

refere-se ao estar em Deus por intermédio do Logos. A verdadeira vida 

abrange o homem em seu todo, compreende seu aspecto físico, material e 

espiritual. É a vida que não corre risco de ser destruída pela morte, deixando 

de subsistir, pelo contrário, é a vida eterna e permanente, superior à morte.  

João consola sua comunidade ao afirmar que, embora os homens 

possuam vida natural, esta é constantemente ameaçada pela morte. No 

entanto, os que aceitam o Logos/Jesus, descobrem o caminho para retornar ao 

criador. Estes recebem a verdadeira vida, não a vida em contraposição à 

morte, mas a vida em relação à eternidade junto a Deus. 

Para João, a vida eterna que os fiéis recebem ao aceitar o Logos/Jesus, 

se estrutura a partir da sua confissão à Marta, irmã de Lázaro. “Disse-lhe 

Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, 

viverá;” (Jo.11.25). Não somente isto, mas este Logos se coloca como o 

caminho que conduz os homens a Deus, a fim de que possam viver em 

abundância de vida junto ao Pai. “Eu sou o caminho, e a verdade e vida...”  

(J.14.6). 
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3.8. A vida do Logos, a luz dos homens. 

 

“kai. h` zwh. h=n to. fw/j tw/n avnqrw,pwn\ – E a vida era a luz do homens!” 

 

A vida que está no Logos, da qual emana luz, pode ser entendida de 

que maneira? Esta luz refere-se à luz solar, como um fenômeno físico, ou o 

seu sentido é a iluminação espiritual dos homens? 

Dufour entende que, embora as Sagradas Escrituras afirmem que a luz 

no sentido físico seja necessária à manutenção e crescimento da vida, João se 

refere a ela, principalmente ao fato do homem estar junto ao Logos (Jo. 12.46). 

Nas Escrituras há um simbolismo dito da luz que evoca a iluminação intelectual 

e experiências religiosas (Sl.119.105). 116    

No livro de Sabedoria, o simbolismo da luz é aplicado diretamente à 

essência divina. A Sabedoria é superior a toda luz criada (Sb.7.29). Quanto ao 

prólogo, João defende que o Logos ao se relacionar com os homens, se 

manifesta a eles como luz espiritual. Sobre a manifestação dessa verdadeira 

luz, o próprio Senhor Jesus julga ser ela. “...Eu sou a luz do mundo; quem me 

segue não andará nas trevas; pelo contrário, terá a luz da vida” (Jo.8.12 b). 117   

Para Dufour, o prólogo joanino, que deixa transparecer a tradição 

sapiencial, oferecia simultaneamente uma resposta às aspirações da mística 

pagã do seu tempo. Crer que é interessante situar a concepção joanina em 

relação às representações gnósticas, nas quais a salvação vinha ao homem a 
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partir do momento que passava a conhecer a luz divina escondida em seu 

ser.118   

Na consideração de Konings, a luz é um dos principais elementos da 

narrativa bíblica. Para ele, a primeira coisa que Deus, pela palavra, chamou à 

existência foi a luz. Disse Deus: “Que a luz seja, e veio a ser a luz que venceu 

as trevas do caos inicial” (Gn.1.1-3). 119 Konings, ao interpretar o conceito de 

luz do prólogo joanino, associa-a à fonte do nosso viver. Enfatiza que ela 

ilumina nosso caminho de vida, pois caminhando na luz encontramos a vida 

verdadeira, plenamente realizada. 120   

Define  que a luz transcende as fases da História e a compara àquela luz 

encontrada no Antigo Testamento: “A luz brilha nas trevas” (Gn.1.2,3). Essa 

luz, por mais que a combatam não conseguem detê-la, dominá-la. Por meio da 

luz, Deus conduziu o povo na saída do Egito (Êx.13.21,22). No Novo 

Testamento, o próprio Jesus realiza sua missão como a luz do mundo 

(Jo.8.12). Próximo ao fim do seu ministério, Jesus adverte seus seguidores que 

não se deixem dominar pelas trevas, mas que andem sempre na luz (Jo.12.35).  

Feuillet, não descartando o conceito de vida e luz na gnose helenística, 

diz-nos que no tratado I em Poimandres, que aponta para o Logos luminoso, 

oriundo do “Noûs – mente”. “Noûs”, Pai de todos os seres, sendo vida, gerou 

um Ser semelhante a ele de quem se afeiçoou como seu próprio filho, o 

iniciado, feito de luz e de vida, o Logos. 121 Em sua análise sobre luz no 

pensamento de Fílon de Alexandria, afirma que o Logos não era somente luz, 
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mas arquétipo de toda luz. “Que pode haver de mais brilhante ou mais 

fulgurante do que o Logos divino, cuja participação permite também aos outros 

seres afastar as trevas e a obscuridade, visto terem o mais vivo desejo de 

possuir a luz da alma?” 122       

A ação da luz no seio das trevas pode ser expressa da seguinte forma 

segundo Feuillet: “A luz resplandece nas trevas”. Desde sempre a vida estava 

presente no Logos, sendo a luz dos homens, mas, agora, desempenha este 

papel contínuo de brilhar “phaínei”, reafirmando-se através da sua nova 

missão, ser luz para aqueles que estão em trevas. 123     

 Aqui, Feuillet associa o pensamento de Paulo ao de João sobre a luz, 

que designa o domínio de Deus e do Cristo, sendo o do bem, da verdade, da 

justiça e do amor, oposto às trevas que designa o domínio de Satanás por meio 

da maldade e iniquidade.124   

Em aposição à luz do Logos, Brown defende que o mundo torna-se mais 

evidente no Evangelho joanino por significar aqueles que a rejeitam; mas, os 

que a recebem, passam a fazer parte da comunidade dos salvos. É por isso 

que a vinda de Jesus é o julgamento do mundo, habitado pelos filhos das 

trevas (Jo.12.35,36). 125 

Ao apresentar o Logos como a luz do mundo, concordamos com Feuillet 

ao dizer que seu brilho e fulgor irradiam nas trevas, permitindo que os seres 

humanos se afastem das trevas e da obscuridade. Para ele, o Logos joanino 

por, ser Deus, era o possuidor da vida, e essa vida era a luz dos homens que 
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se encontravam em trevas. Mediante a luz procedente da vida que havia no 

Logos, os homens podiam se voltar a Deus. Essa luz faz com que os homens 

incrédulos se desprendam do deus desse século, o qual lhes tem cegado o 

entendimento, para que não se arrependam e vejam a glória de Cristo (I Co. 

4.4).  

Para João, os que andam tropeçando por causa das trevas, ao se 

aproximar da luz que irradia do Logos (Jesus), conseguem se equilibrar 

(espiritualmente), pois passam a ver as coisas claramente. Segundo Dodd, a 

fonte da luz é também a fonte da vida, então, à medida que avançamos no 

conhecimento rumo à visão da luz, também participamos da vida 126  

O homem que agora participa da vida oferecida pelo Logos mediante a 

exposição à luz, deve intensificar sua comunhão com ele, deixando de agir 

como aqueles que, cegos pelo pecado, não conseguem se aproximar do Logos 

glorioso. Assim, como resultado desta iluminação divina, abandonam os 

tropeços desta vida e passam a andar em companhia do Logos, a verdadeira 

luz para os seus caminhos (Jo.11.9,10). 

 Há também nessa narrativa joanina o conceito de redenção da 

humanidade, em que mediante a luz que procede da vida espiritual “zoê” do 

Logos, os homens que se encontram sem rumo, afastados de Deus, podem 

voltar ao seu Criador. Para que essa redenção tivesse êxito, o Deus Logos, ao 

se humanizar na pessoa de Jesus Cristo, apresentou-se como a verdadeira 

vida eterna e luz aos homens.   

 Dessa forma, as ações do Logos joanino se estendem desde a criação 

de todas as coisas, incluindo o próprio cosmos e atos redentores que envolvem 
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a salvação da humanidade. Redenção essa que se estende à salvação 

escatológica, compreendendo o desfecho final: a vida eterna. Mas essa ação 

escatológica do Logos está vinculada, também, à punição das trevas com a 

eliminação das obras maléficas, manifestadas por meio da carne.  

 Porém, os iluminados pela luz que irradia da vida que está no Logos, 

não estão sujeitos à essa condenação, pois se desviaram do caminho das 

trevas que poderia levá-los à perdição. Conclui dizendo que o Logos, agora, ao 

tabernacular entre os homens na pessoa de Jesus, passa a ser a vida da qual 

emana a luz divina, que possibilita aos homens verem a eternidade. 

 

3.9. O resplendor da luz do Logos.  

 

“kai. to. fw/j evn th/| skoti,a| fai,nei – e a luz está brilhando na treva” 

 

Qual era o sentido da luz está brilhando nas trevas para o evangelista? 

Será que queria enfatizar a vida como sua fonte primária, ou retroceder até o 

Logos, entendido como o possuidor da vida de onde ela irradiava? 

Dufour defende que, desde os Manuscritos do Mar Morto, a prática das 

boas obras resultava no reino da luz, mas acontece que, para algumas seitas 

daquela época, o conflito entre luz e trevas dependia apenas da boa vontade 

de Deus que, desde a eternidade, determinou a sorte de cada um, em função 

de sua pertença ao reino da luz ou das trevas.127   
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Deus, ao realizar a obra da criação, agiu sobre algo, denominado nada, 

é o que a Bíblia chama de trevas.128 

Nesse processo, Deus determinou, em meio às trevas, a existência da 

luz. Assim, a luz invade as trevas, por isso, não se pode dizer que as trevas 

existem ao lado da luz. Elas se mostram trevas pelo fato do advento da luz. Luz 

esta que emana de Deus. Só Deus é pura luz; nele não há trevas. Aquilo que 

não é Deus é treva. 129  

A ação da luz no seio das trevas, segundo Feuillet, desempenha um 

papel contínuo, identificado pelo verbo “phaínei – iluminar”, como uma ação 

que se processa no momento, mas sem determinar seu início. Feuillet acredita 

que as trevas não são os homens, mas o meio perverso, satânico que pré-

existe aos homens e ameaça surpreendê-los e no qual eles escolhem caminhar 

e permanecer.130 

As trevas caracterizam o estado no qual se colocou o gênero humano 

pela sua resistência à luz. Este empreendimento das trevas contra a luz se 

renova incessantemente no decorrer da história da humanidade e dos salvos, e 

se confirma de modo eminente na existência do Logos encarnado, das 

gerações posteriores e assim será até o fim dos tempos.131 

Embora exista essa resistência por parte das trevas, elas não 

conseguiram deter a vinda da verdadeira luz ao mundo, o Logos. Mas aqueles 

que esperam a vitória das trevas e recusam a palavra de Jesus, estão cegos 

por estarem na escuridão. Para Dufour, a vida em Deus é sem sombra; pura 

luz dos homens, contraposição às trevas e morte. A vitória dos que andam na 
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luz do Logos não consiste imediatamente na iluminação das trevas e da morte, 

mas seu triunfo já está assegurado pela vitória do Filho de Deus na cruz. 132 

João, ao relatar o triunfo de Jesus sobre as trevas da morte, fez questão de 

enfatizar sua última palavra antes de espirar: “Tetélestai - está consumado” 

(Jo.19.30).  

 

3.10. A luz do Logos em oposição às trevas.  

 

“kai. h` skoti,a auvto. ouv kate,laben – e a treva não a acolheu”   

 

A oposição das trevas à luz torna-se mais comum no evangelho joanino 

para designar aqueles que rejeitam a pessoa do Logos/Jesus. Oposição 

também escatológica que culminará com sua vinda para julgar o mundo 

habitado pelos filhos das trevas. O mundo do evangelista não é simplesmente 

um terreno não cultivado, à espera de ser semeado, não é um terreno neutro: 

há um príncipe deste mundo que é ativamente hostil a Jesus. 133   

Mesmo havendo hostilidade, a luz não cessou de brilhar, seu brilho não 

é tranquilo e sem obstáculos, ocorre em meio às trevas que buscam sufocá-la.  

Barreto e Mateos defendem que a treva é a anti-luz, portanto, a anti-vida. Não 

é mera ausência de luz, mas entidade ativa e maléfica, a força da morte, 

inimiga da vida que estimula a humanidade.134   

Essas trevas tentam extinguir e invalidar a luz, a fim de cessar seu 

brilho. Porém, seu esforço é nulo, pois sua atividade está sob o símbolo da 
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derrota que o Logos lhe impôs. Assim, a luz continua brilhando por meio da 

vida procedente do Deus/Logos que estabelece os polos antagônicos: vida/luz, 

trevas/morte. Por isso, João não menciona as trevas, a não ser depois de ter 

confirmado a existência do Logos, da vida que procede dele e da luz que se 

opõe a elas.  

 Acreditamos que Barreto e Mateos têm razão ao dizer que as trevas 

situam-se na linha do conhecimento: “é anti-verdade, falsa ideologia (mentira), 

que ao ser aceita, cega os homens, impedindo-lhes conhecer o projeto criador, 

expressão do amor de Deus por eles, a aspiração à plenitude da vida”. 135     

O evangelista João interpreta a obra do Logos humanizado como o 

principal ato de dar aos homens a possibilidade de saírem das trevas em que 

se encontram, passando para o domínio da vida e da luz. Esta luz é o âmago 

do amor de Deus, e quem entra nela, de acordo com as palavras de Jesus, 

recebe o dom desse amor. “E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lho farei 

conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu 

neles esteja” (Jo.17.16). 

 Continua seu discurso, orientando os irmãos da comunidade dizendo 

que quem permanece nas trevas voluntariamente, rejeitando a pessoa do 

Logos encarnado, encontra-se sob a reprovação divina, e a ira de Deus sobre 

ele permanece. Mas quem opta pela vida oferecida pelo Logos e anda em sua 

luz, tendo comunhão com ele, ainda que esteja morto, viverá eternamente 

(Jo.11.25). 

Em João, a identificação vida/luz impõe à de treva/morte. Se a luz é o 

resplendor da vida, a treva é a obscuridade da morte. Assim, conforme Barreto 
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e Mateos, existe uma classe de vida que se chama luz e uma classe de morte 

que se chama treva e se opõe à vida/luz. Apesar do esforço da treva para 

extinguir a vida/luz, a humanidade, através da exposição à vida/luz divina, é 

orientada a sair da escuridão. 136     

O evangelista procura mostrar à sua comunidade, que se encontra em 

conflito com o mundo, que as ações da luz e das trevas, apontam para Jesus e 

àqueles que aderem as suas palavras e Satanás e seus súditos. A luz do 

Logos divino irrompe nas trevas a fim de libertar e esclarecer aos homens o 

reino de Deus. As trevas, por sua vez, tentam manter os homens aprisionados. 

A única forma dos homens se livrarem das trevas é se posicionando ao lado do 

Logos glorioso, para que possam receber sua luz: “De novo, lhes falava Jesus, 

dizendo: Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará nas trevas; pelo 

contrário, terá a luz da vida” (Jo.8.12). 

O que faz essa luz avançar nas trevas é porque procede do Logos. 

Mesmo sofrendo forte oposição, ela se projeta sobre os homens para iluminá-

los. Assim, ao contrário dos que estão na luz do Logos, os que permanecem 

sob o domínio das trevas e de Satanás, jamais poderão compreender, vencer, 

ou “katélaben – acolher”  o Logos, sua vida e luz.  
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3.11. João, o Batista, o precursor do Logos.      

 

"VEge,neto a;nqrwpoj( avpestalme,noj para. qeou/( o;noma auvtw/| VIwa,nnhj\ - Houve um 

homem, enviado junto de Deus, o nome dele, João!”    

  

O que levou o evangelista João a inserir a pessoa de João, o Batista, 

nesse cenário? Será que o autor o via como o Messias, ou queria apenas 

reafirmar o ministério do Logos por meio do último profeta da antiga aliança? 

João, o Batista, é descrito em primeiro lugar como homem; depois, o 

enviado de Deus. Surge como uma voz no deserto da Judeia, anunciando a 

chegada do reino de Deus. Para Brown, o evangelista retrata os primeiros 

seguidores de Jesus como discípulos do Batista, e o próprio movimento joanino 

pode ter tido suas raízes entre esses discípulos. 137     

Pode ser que o evangelista desejasse desfazer a ideia existente na 

comunidade de que o Batista era o Messias. Ideia esta que se evidencia na 

obra pseudo-Clementina Reconhecimentos, livro do século terceiro, inspirado 

em fontes primitivas, na qual há indícios de que os seguidores do Batista 

afirmavam que seu mestre, e não Jesus, era o Messias.  

Essa interpretação, embora não totalmente comprovada, para Brown, 

indica possíveis desentendimentos por parte de alguns irmãos da comunidade 

joanina com os seguidores do Batista. 138   

No entanto, de acordo com Brown, a figura do Batista como Messias já 

era refutada no evangelho, não como um ataque direto do evangelista aos 

seguidores do Batista, mas, sim, para destacar a identidade de Jesus como o 
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Messias judaico, associando-o ao Logos divino. Brown expõe várias citações 

do evangelista onde o Batista é descrito não como o Messias. Diz: “Ele não é a 

luz” (Jo.1.9); “o que vem depois de mim passou adiante de mim, porque existia 

antes de mim” (Jo.1.15); João Batista não era o Messias, nem Elias, nem o 

Profeta (Jo.1.19-24); não era o esposo (Jo.3.29); deveria diminuir, enquanto 

Jesus deveria crescer (Jo.3.30); nunca operou milagres (Jo.10.41). 139  

Embora alguns discípulos do Batista não tenham seguido imediatamente 

Jesus (Mt.11.2-16), e que o próprio Batista envia dois dos seus discípulos a 

Jesus a fim de saber se ele era o Messias; segundo Brown, esses fatos 

retratam o ministério do Batista, como aquele que dá testemunho de Jesus e o 

revela a Israel. 140            

Para testemunho do Logos, Deus escolheu um homem simples e sem 

muita condição social dentre o povo. Um homem, para quem Logos era a vida 

e luz (Jo.1.7). Recebeu sua missão diretamente de Deus, como o responsável 

por apresentar não somente a Israel, mas a todos os homens, aquele que 

levaria sobre si “aíron - levo/carrego” os seus pecados (Jo.1.29). O Batista, por 

meio da sua mensagem, desejava conduzir seus ouvintes a se desviarem das 

trevas, que os impediam de comunicar-se com Deus. Esses poderiam ver a luz 

verdadeira manifestada na pessoa do Logos encarnado, o qual lhes daria 

condições de escaparem das trevas.  

De acordo com Barreto e Mateos, o objetivo da missão do Batista era 

dar testemunho do Logos encarnado. Deveria testificar a todos. Embora seu 
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contexto histórico se limitasse a Israel, a expectativa da vida por meio do 

batismo (Jo.1.31), era um símbolo da ruptura do homem com as trevas. 141   

    Evidentemente, o Batista não era a luz, como nos diz Feuillet, mas 

dela era profeta, superior a todos os outros, pelo fato de predizer a vinda e 

manifestação do Logos glorioso. 142 Ao se apresentar como testemunha do 

Logos, o Batista passa a ser o mais importante de todos os profetas, o 

encarregado de testemunhar à geração da sua época e às posteriores acerca 

do Logos Salvador. Conforme Feuillet, para o evangelista, é para o mundo 

inteiro que o Batista anuncia seu Salvador: “Ele veio... para que todos cressem 

nele”.143   

Seu testemunho não retrata apenas a breve permanência do Logos na 

terra, mas todo o desenrolar da história religiosa do mundo. Desde os 

testemunhos dos antigos profetas acerca da vinda do Filho de Deus, o 

testemunho do Batista coloca-se como farol no ponto de partida quanto à 

implantação do seu governo. “Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos 

céus” (Mt.3.2.).  
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3.12. O testemunhar do Batista acerca da luz do Logos. 

 

“Ou-toj h=lqhn eivj martiri,an( i[na marturh,sh peri. tou/ fwto,j( i[na pa,ntej pisteu,swsin 

diVauvtou – Este veio para testemunho, para que testificasse acerca da 

luz, para que todos cressem por ele” 

  

Quanto à pessoa do Batista, o que evidenciamos é que ele não era 

evidentemente a luz eterna, mas dela era o profeta, superior a todos os outros. 

Ouviu a voz de Deus que o Logos/Jesus, seu Filho amado, era a única fonte 

autêntica da vida e da luz dos homens que se encontravam em trevas.  

 Feuillet aponta o papel do Batista como testemunha do Logos, 

primeiramente a Israel, como o Messias libertador. 144     

Entretanto, seu testemunho não tinha valor apenas para a comunidade 

israelita. Para o evangelista, o testemunhar do Batista a respeito do Messias 

servia igualmente para todos os que criam “pisteúoussin - estão crendo” nele, 

independente da raça e época (Jo.1.12). 

     Para esse autor, o evangelista acreditava que o testemunho do Batista 

não era apenas para o breve período de tempo que Jesus permaneceu na 

Terra referia-se também a todo o desenrolar da história religiosa do 

Logos/Jesus, tendo o Batista como principal precursor. 145   
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 Nessa altura, o evangelista evoca a figura do Batista para dar 

testemunho da excelência dessa luz que veio ao mundo. Nas referências ao 

testemunho do Batista, o evangelista revela o desejo de confirmar 

decisivamente a história da luz no mundo, por meio da encarnação do Logos/ 

Jesus. 146    

 A história do Batista que descreve a revelação do Logos é significativa. 

Sendo o Batista a principal testemunha do Logos glorioso, por intermédio dele, 

figura que recapitula todos os grandes enviados de Deus – profetas, sábios, 

orantes, conforme nos diz Dufour, todos os homens que jazem em trevas, ao 

se depararem com a luz do Logos, podem ver Deus. 147     

 O Batista como “mártys – testemunha” do Logos, viu e ouviu o 

testemunhar do próprio Deus acerca dele (Mt.3.17). Mesmo que o Batista tenha 

vacilado na fé no fim do seu ministério, não se pode negar que na condição de 

precursor do Logos encarnado, recebeu de Deus a maior revelação acerca do 

papel que seu Filho exerceria na Terra.  

 Para o evangelista, como profeta da antiga aliança, o Batista, exerceu 

muito bem seu papel. Testificou sobre a maior revelação de Deus aos homens, 

a vinda do Logos encarnado (Jesus) e o sinal divino que comprovou sua 

identidade.  

 

“...Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu 

não o teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água não 
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me tivesse dito: Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, 

esse é o que batiza com o Espírito Santo” (Jo.1.29).  

 

Por isto, pôde afirmar: “Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do 

mundo!” (Jo.1.32). 

 O Batista, ao apresentar Jesus como o cordeiro de Deus que tira o 

pecado do mundo, referia-se à sua morte na cruz como sacrifício retentivo à 

humanidade. Assim, sua mensagem que aponta para o ato salvífico a ser 

realizado pelo cordeiro de Deus na cruz, não se restringia apenas à nação de 

Israel, mas a toda humanidade (mundo).  

 Sua posição de testemunha não era de um mero expectador que 

presenciava os acontecimentos em torno de Jesus. Demonstrava sua 

convicção através das suas ações, ao reconhecer a superioridade Jesus 

(Logos assárkos). “Este é aquele de quem eu falei: aquele que vem depois de 

mim é superior a mim, porque já existia antes de mim” (Jo.1.15).      

 O evangelista apresenta o testemunho do Batista a fim de conduzir seus 

leitores à uma comunhão e submissão a Deus. Segundo João, o testemunhar 

do Batista acerca do Logos como o plano salvífico de Deus era um meio de 

revelar a misericórdia divina. E os homens que cressem nesse Logos/Jesus 

através do seu testemunho teriam suas vidas iluminadas.  
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3.13. O Batista não reluzente. 

 

“Ouvk h=n evkei,noj to. fw/j( avll vi[na marturh,sh peri. tou/ fwto,j) –  Aquele não era a 

luz, mas para que testificasse acerca da luz” 

  

De modo negativo, o evangelista João insiste em afirmar que João, o 

Batista não era a luz, apenas sua testemunha. Embora enviado por Deus, ele 

não era a luz; apenas tinha a missão de anunciá-la. Talvez o evangelista 

quisesse eliminar a ideia de que o Batista pudesse ser a verdadeira luz que 

iluminava os homens que vinham ao mundo.  

 Para Barreto e Mateos, ele não era a luz porque não realizava em si 

plenamente o projeto divino, pois não continha a vida nem podia comunicá-la. 

Afirmam que de fato, ele não era a luz, de acordo com sua própria declaração: 

“Eu não sou o Messias” (Jo.1.19). 148   

Konings acredita que o evangelista, ao evocar a figura do Batista como 

precursor e testemunha por excelência dessa luz que veio ao mundo, desejava 

apresentá-lo como aquele que prepararia o caminho para que a verdadeira luz 

pudesse brilhar. Assim, os homens olhariam para Jesus e veriam nele o 

caminho para a salvação, por meio do seu testemunho. 149    

Por não ser o Logos encarnado, o Batista não poderia ser essa luz 

existente desde a eternidade, que iluminava a vida de todos os homens. Seu 
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testemunho inspirado suscitava apenas a esperança de ver o cumprimento da 

vinda dessa luz, manifestada na vida do Logos encarnado (Jesus).  

 O evangelista mostra a grande diferença entre ser a luz e testificar a 

respeito dela. Deixa transparecer que a missão do Batista não era de ser luz, 

mas, sim, de dar testemunho honroso acerca dela (Logos/Jesus), a luz 

verdadeira que está iluminando o mundo.  

 

3.14. O iluminar permanente do Logos, a verdadeira luz.  

 

“h=n to. fw/j to. avlhqino,n( o[ fwti,zei pa,nta a;nqropon( evrco,menon eivj to.n ko,smon) - Era 

a luz verdadeira, que está iluminando todo homem, que está vindo ao 

mundo”  

 

Com efeito, precisamos compreender o pensamento do evangelista João 

quando à verdadeira luz. Será que estava pensando na luz como o sujeito da 

narrativa, ou queria reforçar a ideia de que o Logos divino era o detentor desta 

luz?  

De acordo com Dufour, é preferível supor que no prólogo a luz é apenas 

um atributo do sujeito implícito, ou seja, o próprio Logos. 150 

 Nesse sentido, o Logos é identificado como “tò fôs alethinón - a luz 

verdadeira”, diferente do Batista, que era apenas uma testemunha da luz. O 

próprio Jesus, na linguagem do evangelista, se apresenta como a luz que 
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resplandece nas trevas. “Egô fôs eis tòn kósmon elêlutha, hína pâs hò pisteúon 

eis emè en tê skotía mê meíneÅ Eu sou a luz que tem vindo ao mundo, para 

que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas” (Jo.12.46). 

 Dufour defende que João descreve Jesus como a luz verdadeira em 

oposição a todas as falsas luzes que teriam aparecido no mundo, as quais não 

eram mais do que ídolos mortos, enquanto só ele era o Deus verdadeiro. Além 

disto, argumenta que o texto também poderia refletir uma oposição às 

aspirações gnósticas quanto ao verdadeiro conhecimento. 151 

 No Evangelho de Mateus, há indícios de que esta luz é o próprio Jesus 

Cristo ao iniciar seu ministério junto às comunidades da Galileia. Luz esta 

que se estendeu à todas as nações. Os homens que se encontravam em 

trevas, na região da sombra da morte, puderam contemplar seu resplendor. 

“O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz; sim, aos que 

estavam sentados na região da sombra da morte, a estes a luz 

raiou”(Mt.4.16).  

 Para o evangelista, essa verdadeira luz tem como seu antecedente o 

Logos ássarkos. Essa luz, até então inexistente entre os homens, veio por 

intermédio do Logos para revelar as obras perfeitas e invisíveis de Deus, a fim 

de que os homens fossem indesculpáveis quando julgados.  
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 Dufour, ao analisar o prólogo joanino, diz que o mundo inteiro é o lugar 

da revelação da luz, pois o Logos ilumina o espírito de todo homem, de modo 

pessoal.152  

Quanto à iluminação daqueles que não conheceram Jesus Cristo, 

Dufour afirma que Justino falou da semente do Logos inata em todo o gênero 

humano. De acordo com Justino, o próprio Sócrates teria conhecido 

parcialmente o Cristo, pois todos os princípios justos que os filósofos e os 

legisladores descobriram e expressaram, deviam ao fato de terem encontrado 

e contemplado parcialmente o Logos. 153  

 Se for este o caso, desde o início, a luz do Logos iluminava não a um 

povo específico, abarcava o mundo inteiro. Desta maneira, o evangelista 

compreendia que essa iluminação do Logos existia desde a criação do mundo 

e que através da sua encarnação, tornou-se mais evidente aos homens.  
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3.15. A humanidade e o habitar do Logos. 

 

“ evn tw/| ko,smw| h=n – ele estava na humanidade”  

 

Qual era a ideia de “Kósmos – mundo” para o evangelista? O universo 

num todo ou os seres humanos seus costumes e hábitos? Em que sentido o 

mundo não conheceu o Logos? 

Podemos dizer que existem duas maneiras principais de se interpretar a 

palavra mundo. A primeira refere-se ao universo de um modo geral. A segunda, 

trata-se da humanidade. São os homens dotados de inteligência e vontade 

própria, capazes de aceitar ou rejeitar Deus.  

No caso do Evangelho joanino, principalmente no prólogo, Brown 

defende que o termo mundo torna-se mais comum para designar aqueles que, 

por estarem em trevas, rejeitam a luz do Logos. 154   

A vinda e estadia do Logos à humanidade, embora sendo rejeitado por 

uma boa parte dela, revelou seu novo estado existencial, que possibilitou ser 

visto, ouvido e tocado pelos homens (I Jo. 1.1)    

O próprio evangelista se coloca como uma dessas testemunhas que 

“etheasámetha – contemplaram” e “epseláfesan – tocaram” o Logos 

encarnado. Seu testemunhar acerca do que ouviu, viu e tocou, tinha como 

objetivo conduzir seus leitores a abandonarem as trevas e se reconciliarem 

com Deus. Mas essa reconciliação somente ocorre mediante a crença no 
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Logos, que estando entre os homens, se apresenta como a luz do mundo 

(Jo.8.12), pão vivo (Jo.6.35), ressurreição e vida (Jo.11.24).      

Os homens, graças a esta identificação do Logos com a humanidade, de 

forma audível, visível e tangível, podem voltar à comunhão com Deus, 

conforme expressa Paulo: “Deus estava em Cristo reconciliando consigo o 

mundo, não lhes imputando os seus pecados; e pôs em nós tón lógon - a 

palavra da reconciliação” (I Co.5.19).  

Comunhão esta, interrompida pela imposição das trevas que dominavam 

os homens, impedindo-os de viver, submetendo-lhes ao regime de morte. 

Barreto e Mateos afirmam que o homem em seu íntimo sempre anela pela vida, 

mas a humanidade em trevas, em seu conjunto, o oprime. 155  

Para o evangelista, a estadia do logos divino na Terra possibilitou a 

ruptura do homem com as trevas que o aprisionavam. "Disse-lhes então Jesus: 

Ainda por um pouco de tempo a luz está entre vós. Andai enquanto tendes a 

luz, para que as trevas não vos apanhem; pois quem anda nas trevas não sabe 

para onde vai” (Jo.12.35).    
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3.16. A humanidade, criação do Logos.  

 

“kai. o` ko,smoj diV auvtou/ evge,neto – e a humanidade por causa dele veio a 

existir” 

 

Discute-se muito sobre a divindade e humanidade de Jesus, seus atos 

salvíficos, morte, ressurreição, mas fala-se pouco dele como o criador de todas 

as coisas. Porém, nos parece que o intuito do evangelista é apresentar o Logos 

como o executor da criação humana.  

Neste sentido, é absolutamente apropriado que Jesus Cristo seja 

designado pelo evangelista João como o Logos criacional.  “A humanidade, por 

causa dele veio a existir” (Jo.1.10). O fato é que o papel desempenhado por 

Jesus na obra da criação se tornou tão importante para os primeiros cristãos 

que pode ser justificado em muitos textos do Novo Testamento.  

Nesses textos, o Logos/Jesus se tornou a fonte de tudo que existia. Por 

meio da sua própria vontade, todas as coisas, inclusive os homens, foram 

feitos à sua imagem e semelhança (Cl.3.10). É provável que o evangelista 

esteja interpretando o pensamento de Paulo, ao declarar em sua carta aos 

Colossenses que todas as coisas foram criadas por Jesus, sejam elas as que 

estão nos céus, na terra, visíveis, invisíveis, tronos, soberanias, principados, 

potestades, tudo foi criado por ele e para ele, inclusive a humanidade (Cl. 1.16)  
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Ao apresentar Jesus como a “eíkon – imagem” de Deus e “protótokos –

primogênito” de toda a criação, invisível e visível, assemelha-se à afirmação do 

evangelista João concernente ao Logos, que o define como o Deus que estava 

no princípio criando todas as coisas, isto inclui, posteriormente a própria 

criação da humanidade.   

 

3.17. O Logos e a ágnosis da humanidade. 

 

“kai. o` ko,smoj auvto.n ouvk e;gnw – e a humanidade não o conheceu”  

 

Embora Dufour defenda que o Logos estava no mundo criado por ele, e 

que esta estadia o pôs em confrontação com judeus e gentios, o evangelista 

refere-se à humanidade descrente quanto ao projeto salvífico de Deus. 

 Nesse período os cristãos estavam enfrentando a descrença dos 

gentios, como antes tinham enfrentado a dos judeus. É provável que a rejeição 

de Jesus por parte dos gentios (mundo) tenha sido o motivo da seguinte 

declaração do evangelista: “Não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se 

alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Pois tudo que o que há no 

mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, e o orgulho da 

vida, não são do Pai, mas são do mundo” (I Jo. 2,15,16).   

 Essa rejeição não se restringiu apenas aos judeus em particular, mas 

por quase toda humanidade. Dessa forma, Jesus se tornou um estranho na 
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Terra. Para Brown, Jesus ao deixar a humanidade que o rejeita, volta à sua 

casa junto ao Pai, onde possuía glória eterna por direito (Jo.17.5).  

 Segundo Brown se Jesus afirmava não ser deste mundo, a mesma sorte 

de rejeição estava, inevitavelmente destinada aos cristãos da comunidade 

joanina. Cita as próprias palavras de Jesus: “Se o mundo vos odeia, sabei que, 

primeiro, me odiou a mim. Se fôsseis do mundo, o mundo amaria o que era 

seu; mas porque não sois do mundo e minha escolha vos separou do mundo, o 

mundo por isso vos odeia” (Jo.15.18,19).  

 Brown deduz que essas muitas referências joaninas sobre o mundo 

indicam que na época da escrita do Evangelho, devido à comunidade cristã 

sofrer uma forte influência dos não judeus, os descrentes já não estavam mais 

dispostos a aceitar Jesus. Seja qual for o pensamento do evangelista sobre o 

não conhecer o Logos por parte da humanidade, para ele o importante era que 

os cristãos precisavam continuar dando testemunho do Logos ao mundo, 

mesmo em meio a forte oposição. 
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3.18. A vinda do Logos aos homens. 

 

 “eivj ta. i;dia h=lqen – veio para o que era os seus”  

 

Quem são os seus, para os quais o Logos veio? Aqui pode significar de 

modo geral, os judeus, destacando a nação de Israel como sua propriedade 

particular, como um povo escolhido dentre todas as nações.   Porém, Bultmann 

toma uma posição completamente oposta, rejeitando categoricamente esta 

possibilidade ao dizer: “It cannot here mean home, homeland, but only property, 

possession”. 156 Afirma que os seus está se referindo a todos os homens da 

humanidade, ao mundo em geral, não podendo referir-se, especificamente à 

nação de Israel.  

Segundo Dufour, o Logos veio à sua propriedade. Diz que a expressão 

“tà ídia - os seus” tem uma relação especial entre duas criaturas ou entre uma 

pessoa e um grupo; por exemplo, a relação que Javé estabeleceu com Israel, 

transformando em seu bem particular, em seu próprio povo, na sua herança; ou 

então, aquela que une o pastor e suas ovelhas, como é o caso de Jesus e seus 

discípulos. 157   

 Dufour sinaliza que certos estudiosos afirmam que o evangelista, depois 

de ter evocado o mundo em geral, lembra o comportamento especial de Deus 

em relação ao povo eleito, particularmente infiel. 158  
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 Embora identifiquemos algumas divergências entre os pensadores 

quanto ao pensamento de João sobre os seus, acreditamos que o desejo do 

evangelista era definir a vinda do Logos às suas criaturas, feitas a sua imagem 

e semelhança (Gn.1,26).  

 

3.19. O Logos rejeitado.  

 

“kai. oi` i;dioi auvto.n ouv pare,labon – e os seus não o acolheram” 

 

Assim como Paulo que descreve a metamorfose de Jesus, ao 

apresentá-lo como igual a Deus, seu esvaziamento e identificação com a 

humanidade, o evangelista também procura identificar o Logos com a 

humanidade. “Ho lógos sárx egéneto... o Logos carne se fez...” (Jo.1.14). Esse 

Logos humanizado, agora, habitando entre os seus, criados a sua morfê, sofre 

uma forte rejeição por parte destes quanto à sua mensagem salvífica. Para o 

evangelista, esta rejeição revela o estado de cegueira mental dos homens que 

vivem sob o domínio das trevas.  

Porém, para Feuillet, a queixa dolorosa os seus não o receberam, alude 

ao mesmo tempo, ao fracasso do Cristo que se consome no calvário e à 

obstinação com a qual os amigos israelitas recusaram a submeter-se às 

palavras dos profetas, seus arautos. 159   
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Barreto e Mateos argumentam que a vinda do Logos e sua presença 

histórica verificam-se num povo determinado, que é o seu, metaforicamente a 

sua casa, onde deveria ser acolhido sem restrições. Chegou ao povo de Deus 

"os seus", mas os israelitas não o aceitaram. 160    

Desde a antiga aliança, havia o anúncio dessa revelação da Palavra 

(Logos) divina, o Projeto criador; mas a treva, inimiga da luz, procurou cegar o 

povo, a fim de que não reconhecesse a eficácia da sua obra redentora. Aquele 

que no princípio havia criado todas as coisas era o mesmo que interpelava os 

homens oferecendo-lhe vida; sua atividade consistia em levar a cabo o 

desígnio criador de Deus, oferecendo-lhes também a salvação. 161   

O evangelista procura mostrar à sua comunidade que essa rejeição do 

Logos é uma atitude lamentável por parte daqueles que lhe pertenciam. Por ser 

o Logos o criador dos homens, estes deveriam aceitá-lo e recebê-lo, porém, 

aconteceu justamente o contrário, tenazmente o rejeitaram. Esta recusa não 

era apenas uma pura e simples rejeição, era a descrença e oposição à obra 

redentora do Logos divino, o enviado de Deus.      
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3.20. A acolhida do Logos.  

 

 “o[soi de. e;labon auvto,n(- Mas a todos quantos o acolheram” 

  

Para João, embora a maioria dos seres humanos, cegos pelas trevas, 

não terem entendido o propósito da vinda do Logos em carne e sua obra 

redentora, havia aqueles que o acolheram. O evangelista indica que houve 

resposta positiva à pessoa do Logos, sobretudo fora do seu povo. 

 Esta afirmação, segundo Barreto e Mateos, pode ser vista no relato 

evangélico sobre a acolhida de Jesus em Samaria (Jo.4.39), sua retirada a 

Efraim (Jo.11.54); também quando se refere às outras ovelhas não 

pertencentes ao redil de Israel (Jo.10.16) e ao episódio dos gregos, que se 

mostraram inclinados à sua causa (Jo.12.20-22). Para Barreto e Mateos, a 

humanidade na época de João se dividia em duas classes desiguais: os que 

continuavam mantendo as tradições religiosas antigas, por isso, não 

reconheciam o lógos, e os que sob as trevas ao serem expostos à sua 

mensagem o aceitavam. 162        

Esses homens que estavam vivendo em trevas, ao crer no lógos, o 

acolheriam como Salvador. O resultado dessa acolhida era se tornar filhos de 

Deus. Como resultado dessa acolhida do Logos pelos homens, por meio da fé, 

Deus, simultaneamente os acolhia como filhos, concedendo-lhes uma nova 

vida. 
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De modo geral, embora Israel como povo não tenha acolhido Jesus, há 

exceções que aparecem no Evangelho joanino, o qual indica que uma parte 

desse povo será integrada à nova comunidade. 163  De fato, esse Logos, 

possuidor da vida e da luz, brilhou não apenas à comunidade de Israel, mas 

para toda a humanidade, demonstrando o amor de Deus para todos os homens 

que o acolheram. 

  

3.21. A benevolência do Logos.   

 

“e;dwken auvtoi/j evxousi,an te,kna qeou/ gene,sqai – Deu-lhes autorização (direito) 

de serem filhos de Deus” 

 

 O resultado dessa acolhida do Logos pelos homens, de acordo com 

Dufour, é que eles passam a ser filhos de Deus a partir de um novo 

nascimento, o do Espírito. Os homens que acolheram o Logos foram investidos 

de exousía (autoridade, direito), em virtude da qual o papel nobre de filho de 

Deus é exercido por pleno direito. Isto implica a ideia de uma dignidade, de 

uma mudança para um estatus mais elevado. 164         

 João procura apresentar a participação dos homens na vida e nos bens 

do próprio Deus como herdeiros das suas riquezas, como aquelas descritas 

pelo apóstolo Paulo. “O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que 

somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, 
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herdeiros de Deus e coerdeiros de Cristo: se é certo que com ele padecemos, 

para que também com ele sejamos glorificados” (Rm.8.16,17). 

 Além disso, o próprio João procura celebrar essa nova posição do 

homem diante de Deus que, movido pelo seu grande amor, proporcionou essa 

filiação. “Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos 

chamados filhos de Deus ...” (I Jo.3.1). 

 Para Dufour, esses filhos de Deus são explicitamente diferenciados dos 

filhos da nação judaica. Designam todos os homens quer sejam israelitas ou 

não, que acreditam no Logos de Deus. Refere-se à união daqueles que, por 

crerem na obra salvífica de Jesus, foram introduzidos no reino do Deus Pai.165   

 Konings argumenta que foi junto a outras pessoas (não judeus) que a 

palavra (lógos) encontrou acolhida. A essas deu o direito de se tornarem tékna 

(filhos) de Deus, termo que, segundo Konings em Jo.8.37-39, contrapõe à 

filiação moral, ou descendência biológica “spérma – semente”. Assim, afirma 

que o ser humano não se promove à posição de filho de Deus pelo mero fato 

de acolher a palavra da fé, nem mesmo por sua iniciação nos mistérios divinos, 

ou até mesmo pela busca da gnose ou experiências religiosas em geral. Quem 

age no ser humano é a Palavra, que lhe concede um novo nascimento, como 

filhos adotivos (Gl.4.5), não de origem humana (sangue = o princípio vital 

biológico; carne = a natureza física), mas de Deus. 166  
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3.22. Os fiéis e a fé no Logos.  

 

“toi/j pisteu,ousin eivj to. o;noma auvtou/ – Aos que estão crendo no nome dele”  

O evangelista caracteriza essa acolhida do Logos como sendo o 

resultado da permanência na fé “pisteúousin – crendo” por parte daqueles que 

o receberam como Deus e Senhor (Jo.20.28). Nesse período, talvez por ter 

existido certa oposição dos não judeus à comunidade cristã joanina, a fé dos 

irmãos tenha ficado um tanto oscilante.  

Brown conclui que alguns pagãos se enfureciam com a intimidade 

interior (comunhão) dos cristãos, intimidade esta, que particularmente deixava 

a comunidade vulnerável diante da oposição. Mas, não eram apenas os 

pagãos que faziam oposição aos cristãos nesse período, os cristãos ainda 

eram perseguidos e até condenados à morte pelos judeus. 167     

Mesmo enfrentando perseguições, para João, aqueles que outrora 

haviam crido, deveriam permanecer firmes na mensagem salvífica de Jesus. O 

crer em Jesus não era apenas aceitá-lo como um grande profeta que existiu e 

fez parte da história, implicava na crença permanente Nele como o Deus que 

existia desde a eternidade e que havia se manifestado em forma humana.  

Anuncia a permanência da fé naquele que fora visto pelos cristãos 

primitivos como a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação, 

escândalo para os que estavam perecendo, mas o poder de Deus para os que 

estavam sendo salvos (Cl.1.15; I Co.1.18). 
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Esse Logos que se tornou carne na pessoa de Jesus, tinha evxousi,a 

(autorização/direito) para conceder aos homens que Nele cressem, a posição 

de filhos de Deus. Aqueles que, mesmo enfrentando perseguições, 

permanecessem firmes na fé, seriam galardoados com a vida eterna (I Jo.1.1). 

 

3.23. O Logos produzindo filhos para Deus. 

 

"oi] ouvk evx ai`ma,twn ouvde. evk qelh,matoj sarko.j ouvde. evk qelh,matoj avndro.j avllV evk 

qeou/ evgennh,qhsanÅ – Os Quais não dos sangues nem da vontade da carne 

nem da vontade homem, mas de Deus foram gerados”  

 

Nessa linguagem do evangelista, os homens são incapazes de gerar 

filhos para Deus. João segue a ideia muito comum nos escritos de Paulo, nos 

quais o ser filho de Deus ocorria mediante a acolhida e crença em Jesus 

(Gl.3.26). 

 Os homens que cressem no Logos e compreendessem sua missão 

divina se tornariam filhos espirituais de Deus. João usa o verbo “élabon – 

acolheram” no texto anterior como uma afirmação da fé no Logos que havia se 

manifestado. Essa atitude dos homens em acolherem o Logos permitiu que 

Deus os adotasse como filhos. Aqui se caracterizam duas ações: “A do homem 

que acolhe o Logos e a de Deus que gera”. 168  
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 Essa sinergia de Deus e do homem na acolhida do Logos nos conduz a 

uma compreensão cristã anterior, que referia-se a luz do Logos como 

instrumento iluminador de todo homem que vinha ao mundo. Iluminação essa 

que na medida em que era acolhida, produzia filiação.    

Essa compreensão joanina sobre os que não nasceram do sangue e 

nem da vontade do homem, mas porque creram e acolheram o Logos 

humanizado, depararam-se com uma nova forma de nascimento, “ánothen – o 

do alto, celestial” (Jo.3.3). Esse nascimento do Espírito vinha do alto, de Deus, 

por meio do Logos. Para Barreto e Mateos, os homens se tornam filhos de 

Deus pelo desígnio de Jesus, o portador do Espírito e sua fonte. Sem Jesus, o 

homem não pode ter vida espiritual, divina, eterna.169   

Barreto e Mateos argumentam que na cruz Jesus ofereceu seu espírito a 

Deus quando entregou seu corpo/carne e derramou seu sangue para dar vida 

aos homens. Enfatizam que a única forma dos homens nascerem de novo 

(espiritualmente) é, portanto, aceitando o Cristo crucificado que deu sua vida 

como meio de redenção. Dessa forma, os homens que aceitam a carne, o 

sangue, a vida e morte de Jesus Cristo, passam a fazer parte da dele.170  

 Os homens que nascem de Deus devem o seu nascimento a um 

sangue, mas não a um sangue qualquer; a uma carne, mas não a uma carne 

qualquer, da vontade de um varão, mas não de um varão qualquer. Nascem do 

sangue derramado na cruz pelo Logos, da sua carne dilacerada pelos açoites e 

cravos, e da vontade de Deus em conceder vida nova pelo Espírito. Esse novo 
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nascimento espiritual/divino que os homens obtêm pela aceitação do Logos 

encarnado,  os possibilita, mediante a fidelidade, serem filhos de Deus.    

   

3.24. A humanização do Deus Logos.  

 

“kai. o` lo,goj sa.rx evge,neto  – e o Logos carne se fez” 

 

Pela primeira vez, após o versículo primeiro, João volta a utilizar o termo 

Logos. Provavelmente deseja indicar a conclusão do seu prólogo. Assim, 

convida seu leitor a vê-lo em conexão com o versículo primeiro. No versículo 

primeiro, o evangelista afirma que o Logos estava no princípio em plena 

existência divina. Mas, agora, esse Logos divino se assemelha aos homens e 

assume uma existência carregada de fraqueza e instabilidade.  

 O evangelista, no primeiro versículo do seu prólogo aponta o Logos junto 

a Deus, mas nesse texto, refere-se a ele junto aos homens. Lá ele existia como 

Deus, aqui, como homem em carne. Isto não quer dizer que o Logos deixou ser 

Deus, mas que, ao se esvaziar, passou a possuir uma nova natureza, a carnal. 

De acordo com Fabris e Maggioni, “sárx – carne” significa a fragilidade e 

fraqueza na qual se desenvolve a existência humana; é a natureza humana na 

sua fragilidade, sua normalidade, seu devir.171  

 Para Fabris e Maggioni, carne evoca toda a distância entre os homens e 

Deus que, em Jesus, é superada. Além disso, carne pode significar 
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solidariedade do homem com a história e com todos os seres. É o homem 

concreto, cuja presença e aspecto são constituídos pela forma corpórea 

individual. Finalmente, carne é o ser gerado, que cresce, que se alimenta e 

morre. 172 

O verbo “egéneto - veio a ser/existir”, para Dufour, não se trata da 

alteração da essência do lógos, mas de uma modificação no modo de existir  e 

manifestar-se entre os homens. Sua vinda se realiza de modo especificamente 

humano; a manifestação divina se concentra num homem. 173     

 Dufour entende que o evangelista ao preferir a palavra “sárx”, que, aliás, 

é muito frequente no Evangelho, serve  para evitar que se confunda Jesus com 

João, o Batista, que acaba de ser evocado como um homem enviado de junto 

de Deus, e sobretudo, para caracterizar ainda melhor a nova condição do 

Logos que se tornou homem.174   

 Dessa forma o Logos “sárx” se contrapõe à ideia de um Deus existir 

apenas como uma simples aparência humana. Dufour argumenta que o Logos 

torna-se um homem, mas permanece plenamente divino. Esse Logos não 

assumiu a carne como se vestisse uma roupa. Ele tornou-se carne. Embora 

tenha sofrido mudanças; sua essência divina permaneceu intacta. 175  

 Para ele, o Logos tornou-se um homem inteiramente na pessoa de 

Jesus Cristo de Nazaré. No Evangelho, Dufour nos diz que o Logos é muitas 

vezes entendido com toda a naturalidade como uma pessoa que vive a 
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realidade humana. Cita as palavras da mulher samaritana: “Vede um homem 

que me disse tudo que tenho feito”. 176 

 O Logos joanino, segundo Dufour, contraria as epifanias mitológicas que 

esperavam que Deus irrompesse no mundo de maneira divina. Que essa 

divindade se revestisse do maravilhoso para suscitar o “tremendum – 

medo/tremor”, ou que apenas tomasse um disfarce com aparência humana. Ou 

que Deus continuasse sendo Deus, mesmo ao se revelar aos olhos humanos. 

Era assim que Zeus deveria aparecer “en morfê toû anthrôpou – em forma de 

homem”, mas não como homem.177   

 A carne não era um obstáculo para o evangelista como era para os 

gnósticos, da qual os homens precisavam se libertar. Ela era a condição 

humana que o Logos tomou como sua, através da qual sua glória iria 

transparecer. Destinava-se a marcar a grandeza da condescendência divina: 

“O Logos desceu de sua pátria celeste e consentiu em fazer parte de nossa 

pobre humanidade, a fim de nos revelar os segredos do mundo divino e nos 

levar a Deus”. 178  

3.25. Terra, o tabernáculo do Logos encarnado.     

 

“kai. evskh,nwsen evn h`mi/n – e tabernaculou (armou tenda) entre nós”  
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O acampar do Logos tem um significado muito semelhante ao da tenda 

de campanha skêne, usada como símbolo da morada de Deus entre os 

israelitas durante a peregrinação no deserto. Substituída mais tarde pelo 

santuário que Salomão erigiu em Jerusalém (I Rs. 5.15-19). Na antiga aliança, 

a tenda era o lugar onde Javé se fazia presente. Na nova aliança, a Terra é o 

lugar (tenda) onde o Deus Logos habita entre os homens.  

 Na compreensão do evangelista, a nova tenda anunciava a substituição 

do lugar sagrado, o templo, objeto de uso religioso apenas dos judeus. Agora, 

a Terra passa ser o novo santuário, não somente dos judeus, mas de todos os 

homens que quiserem adorar Deus em espírito e em verdade (Jo.4.21). Assim, 

o Logos encarnado não estabelece um lugar estático e fixo, para a adoração 

daqueles que o recebem. 

 Essa tenda (Terra) do Logos e dos homens é também apocalíptica, lugar 

onde Deus habitará para sempre com os fiéis, conforme nos diz Brown: “Esta 

es la morada de Dios con os hombres; el habitará com ellos”. 179    

 Fabris e Maggioni seguem o mesmo pensamento de Brown quando 

dizem que o evangelista usa essa linguagem, não para indicar a presença do 

Logos na história, como se quisesse sublinhar o breve espaço da vida terrena 

de Jesus, mas num sentido de uma morada estável e definitiva, como nos 

textos do Apocalipse (7.15; 12.12; 13.6; 21.3), lugar onde os fiéis verão a glória 

do Logos. 180    
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3.26. O Logos glorioso, o unigênito do Deus Javé. 

 

“kai. evqeasa,meqa th.n do,xan auvtou/( do,xan w`j monogenou/j para. patro,j( plh,rhj ca,ritoj 

kai. avlhqei,ajÅ – e vimos à glória dele, a glória como do unigênito junto do 

Pai, cheio de graça e verdade” 

 

O evangelista procura fechar seu prólogo com um testemunho visual aos 

seus leitores, conforme diz Barret. “The faith of the church rests upon a real 

beholding of one Who, however glorious, was a historical person”. 181 

Apresenta-se como aquele que viu, e também testificou acerca da vida e obras 

do lógos encarnado para que os irmãos da comunidade cressem que seu 

testemunho era verdadeiro (Jo.21.24). 

João testificou para que os homens vissem a glória do Logos em Jesus, 

porém, Feuillet afirma que essa glória estava limitada a certas pessoas. “Nem 

todos os espectadores de sua vida terrena, tampouco aqueles que no decorrer 

dos tempos nele creram viram a glória de Jesus, mas somente aqueles que, 

com os olhos, viram o Logos encarnado, vivendo na Terra e, ao mesmo tempo, 

puderam discernir o sentido dos sinais e das obras por Ele realizadas”. 182    

 Muitos daqueles que viveram com Jesus não conseguiram vê-lo como 

um glorioso Deus encarnado, o viram apenas como um grande homem, 

possuidor de extraordinário poder para realizar milagres, um homem que 

                                                 

181
 BARRET, C. K. The Gospel According to St. John – An introduction with commentary and notes on 

the greek text. London: S.P.C.K, 1967, p.138. 

 

182
 FEUILLET, A. O prólogo do quarto Evangelho – estudo de teologia joânica, p.108. 



117 

 

discursava muito bem, que poderia causar uma revolução político-social 

eliminando as dificuldades dos menos favorecidos.  

 No entanto, o Monoguenês de Javé não era meramente um grande 

milagreiro ou um dos filhos de Deus criados à sua imagem e semelhança, era o 

único em sua espécie, gerado através de uma intervenção sobrenatural de 

Deus, permitindo que uma virgem gerasse um Filho. Vincent nos diz: “the only 

Son did not become (gene,sqai) such by receiving power, by adoption, or by moral 

gerenation, but was (h=n) such in the beginning eith God”. 183  

 O possibilitar a encarnação do Logos foi um ato de plena “cháris – graça” 

divina. Graça essa que, em seu uso geral, expressa a benevolência de Deus às 

suas criaturas. Para Bultmann essa graça significa originalmente: “the act or 

conduct which joy and happiness, the demonstration of goodness; yet this may 

be seen not only from the point of view of the agent but also of the recipient, of 

the one Who enjoys the ca,rij, so that it can equally well mean goodness and 

kindness of gift, present, and finally also thanks”. 184  Deus demonstra sua 

graça em relação aos homens por meio da encarnação do Logos. Os homens, 

por causa das suas transgressões, não mereciam a dádiva da redenção divina 

por intermédio do Logos humanizado, contudo receberam esse presente 

unicamente pela misericórdia de Deus. Graça essa, que era superabundante 

no Logos. O apóstolo Paulo manifesta que a encarnação do Logos é a maior 
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expressão do amor de Deus oferecida aos homens, e que foi comprovado pela 

morte de Jesus na cruz do Calvário: “mas Deus prova o seu próprio amor para 

conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores” 

(Rm .5.8).  

Porém, o Logos encarnado não manifestou apenas a graça de Deus, 

revelou também sua verdade. João apresenta Jesus como sendo aquele que é 

a verdade. “Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai 

senão por mim” (Jo 14:6). Para o evangelista, o Logos/Jesus era o único 

caminho verdadeiro através do qual os homens podiam conhecer o Pai. Os 

judeus se vangloriavam da condição de serem descendentes de Abraão, pois 

acreditavam que isto lhes assegurava o direito de serem filhos de Deus. No 

entanto, João procurou mostrar a eles e a todos os homens que somente por 

meio do Logos que se esvaziou da sua glória e se fez verdadeiramente carne 

que poderiam alcançar essa filiação. 

Para os homens que se tornaram filhos de Deus por intermédio do 

Logos encarnado, ele não era a revelação da vida, da luz, da graça e da 

verdade divina, mas o próprio Senhor e Senhor, conforme as palavras de um 

dos seus discípulos mais cético “o` ku,rio,j mou kai. o` qeo,j mouÅ – Senhor meu e 

Deus meu” (Jo.20.28). 
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Conclusão 

Em nossas considerações, defendemos que o evangelista João 

expressa em seu prólogo a pretensão de apresentar o Logos à sua 

comunidade como uma pessoa divina que no princípio estava junto a Deus, 

criando o universo e sua humanização com o nome de Jesus. Sua ênfase 

quanto à existência do Logos/Jesus não está no tempo da criação, mas 

anterior a ela, onde já se encontrava em companhia de Deus. Acreditamos que 

as afirmações do evangelista João: “O Logos estava no princípio, e o Logos 

estava junto a Deus, e o Logos era Deus; todas as coisas foram feitas por 
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causa dele, e sem ele nada do que foi feito se fez”, era uma forma de definir a 

eternidade de Jesus por meio do Logos, que podemos definir como anterior à 

narrativa de Gênesis.1.1, “no princípio criou Deus os céus e a terra”.  

João compreendia o Logos como uma pessoa divina, tendo como base 

as narrativas dos seus próprios irmãos na fé (Paulo e Lucas), que o 

associavam à pessoa de Jesus, o Messias judaico que havia de vir. 

De acordo com João, esse Logos, agora identificado como Jesus, existia 

desde o princípio não apenas como o agente criador do universo. Na 

linguagem do evangelista, num princípio indefinido o Logos em companhia de 

Deus participava ativamente da criação de todas as coisas.   

 João defende que esse Logos/Jesus que no princípio estava junto a 

Deus criando o universo, possuía a “zoê - vida plena”, da qual emanava a 

verdadeira luz. A finalidade de João em apresentar o Logos como a fonte da 

vida e luz desde o princípio era enfatizar sua oposição às trevas, na qual os 

homens estavam inseridos. 

O Logos joanino, nesse processo de dissipação das trevas, ao encarnar, 

possibilitou àqueles que estavam na escuridão, próximos à sombra da morte, 

experimentar a luz (Mt.4.16). Nesse dualismo luz/trevas, a luz que emana do 

Logos divino, designa o domínio de Deus e do Logos/Jesus, seu Unigênito, 

sobre o reino das trevas e seus súditos.  

 O evangelista, ao falar do Logos e da luz que procede da sua vida, move 

seu pensamento do eterno para o temporal e particular. Para ele, a vinda do 

Logos ao mundo proporcionou aos homens o direito de serem filhos de Deus. 
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Esses poderiam abandonar as trevas e participar integralmente da vida e luz do 

Logos.  

Assim, ao estarem unidos ao Logos, passariam a viver eternamente com 

Deus, semelhante à vida que o Logos tinha próximo ao Deus Pai antes da sua 

vinda ao mundo. Dessa forma, acreditamos que em João, essa vida que estava 

no Logos desde a eternidade não se limitou exclusivamente à sua pessoa, foi 

concedida a todos os fiéis. Quanto a essa vida que havia no Logos e que foi 

concedida aos homens, o evangelista se expressa da seguinte forma: “Porque 

Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que 

todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna” (Jo.3.16).  

 Essa vida eterna que os homens estavam recebendo do Logos era a 

manifestação do amor de Deus pelo mundo, mas também continha a ideia de 

julgamento daqueles que a rejeitavam, preferindo as trevas. É por isso que 

para o evangelista, aquele que crê no Filho Logos encarnado está tendo a vida 

eterna, mas aquele que o rejeita e se mantém rebelde contra ele, não o verá, 

mas sobre ele permanece a ira de Deus. Assim, o homem ao possuir a vida 

oferecida pelo Logos, deixa de permanecer sob o julgamento divino. 

 Para o evangelista, o fato do homem estar na luz e receber a vida eterna 

que há no Logos/Deus, é manifesto por meio da permanência dele na fé: “Em 

verdade, em verdade vos digo, aquele que está crendo, está tendo a vida 

eterna” (Jo.6.47); “em verdade, em verdade vos digo, aquele está ouvindo a 

minha palavra e crendo naquele que me enviou, está tendo a vida eterna, e 

para o juízo não está indo, mas passou da morte para vida” (Jo.5.24). 
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 Isso significa que esse homem movido pela fé, livre do mundo das 

trevas, subjugado pela morte, passa a pertencer ao novo mundo onde a vida é 

o próprio Logos. Para João, essa dualidade vida/morte, não se refere ao 

aspecto físico, mas sim, espiritual, no qual a morte é o estado de separação 

eterna dos homens do seu criador. Nesse sentido, o evangelista procura 

afirmar que a missão do Logos/Jesus é de libertar a humanidade da condição 

de trevas/morte, oferecendo-lhe a vida. Essa vida que o Logos/Jesus concede 

é expressa na comunhão e conhecimento da comunidade acerca de Deus. “E a 

vida eterna é esta que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus 

Cristo (lógos), a quem enviaste” (Jo.17.3).  

 Dessa forma, esse Logos humanizado de João, o glorioso e cheio de 

graça e Filho de Javé, mostrou através dos seus ensinamentos, milagres, 

morte na cruz e ressurreição que, se os homens andassem em sua luz, seriam 

capazes de estabelecer o bem, a justiça, a verdade e o amor, atitudes 

contrárias às trevas, que designam o reino de Satanás, com sua maldade e 

iniquidade. 
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