
 

 

 

 
 

MENSAGEM - 003 
 

 
 

“No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus”    [ João 1 : 1 ] 
 

 

 
 Como prometemos, estamos outra vez aqui para iniciarmos o estudo do Livro de João. Procure refletir em cada 
palavra, o nosso desejo é crescermos juntos. Deus tem algo para você. 
 O apóstolo João, instrumento que Deus inspirou para escrever este Evangelho, era anteriormente discípulo de 
“João Batista”. Agora, como discípulo de “JESUS”, era de vital importância que o apresentasse como “O VERBO DE 
DEUS”, o próprio Deus. JESUS não era um homem a mais na história de Israel como foi Abraão, Isaque, Isaías, 
Salomão ou J. Batista, mas Ele era o Criador que veio a criatura. 
 “No principio era o Verbo” [ Palavra ]. A Palavra se materializou em forma humana e o anjo Gabriel mandou que 
colocasse o nome dEle de JESUS, o Salvador. Em Hebreus 11:3, diz : “Pela FÉ entendemos que os mundos foram 
criados pela Palavra de Deus; de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê”. O texto é claro, Deus criou os 
céus, a terra e todo o seu exército pela verbalização da sua Palavra. Quando Deus disse : Haja “Luminares” no 
firmamento dos céus ... a Palavra que saiu da boca de Deus se materializou e formou os 
Luminares. Deus os criou para alumiar a terra e até o dia de hoje nós o avistamos na expansão 
dos céus. A Palavra de Deus não voltou vazia, eles realmente passaram a existir e estão 
cumprindo o objetivo pelos quais foram criados e, brilham na imensidão dos céus. JESUS 
também, no princípio, era a Palavra que Deus proferiu e veio a existir depois de 4.000 
anos. Deus disse : “Porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua 
descendência; esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar – Gn 3:15”. Deus 
proferiu uma Palavra de promessa dos céus que haveria de se concretizar na plenitude 
dos tempos. A Palavra de Deus desceu a terra e se materializou como homem, semente 
da mulher. A Palavra saiu da boca de Deus no princípio à caminho da terra e se cumpriu 
nos dias de João e Mateus e muitas outras testemunhas, na Palestina. 
 JESUS foi gerado pela semente incorruptível, pela Palavra de Deus [ I Pe 1:20 ]. Por 
esta causa é que está registrado que foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. JESUS significa 
“Salvador” para justificar o motivo de sua vinda à terra : ESMAGAR A CABEÇA DA SERPENTE.  O Sol foi 
criado para brilhar, JESUS para salvar e você para louvar a Deus. 
 A passagem diz que “O Verbo estava com Deus”. JESUS estava realmente com Deus, no princípio. Deus falou e 
desde o momento de sua saída do Pai até sua manifestação ao mundo, levou aproximadamente 4.000 anos no decorrer 
da história da humanidade. Os profetas anunciaram a sua vinda e todos aguardavam ansiosamente aquele que haveria 
de SALVAR o mundo do seu pecado. Os magos do oriente vieram a Jerusalém, próximo ao seu nascimento, e 
perguntaram aos judeus onde haveria de nascer o reis dos judeus. Os principais sacerdotes e escribas responderam 
“Em Belém da Judéia, porque assim está escrito por intermédio do profeta”. Você sabe o que está escrito nesta 
passagem de Miquéias, proferida pelos principais ? [ Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre os 
milhares de Judá, de ti é que sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, 
desde os dias da eternidade ]. Existem várias passagens no Antigo Testamento falando e profetizando sobre a chegada 
do Messias, do Cordeiro de Deus, do Ungido e de outros nomes que tipifica o “Filho de Deus”. A Palavra de Deus não 



voltou vazia, JESUS chegou e nasceu como homem e cumpriu seu objetivo : ESMAGOU A CABEÇA DA SERPENTE. 
Para isto Ele veio e foi chamado de JESUS, o Salvador. A SERPENTE é o diabo; A CABEÇA é o seu império.  
 Homem nenhum teria o poder suficiente para desfazer as obras e desordens que o diabo causou na terra e, o 
império que tinha levantado. Império que levantou porque o homem pecou e entregou as chaves da terra para ele. A 
humanidade estava cativa debaixo do pecado, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. JESUS 
veio para acabar com as obras do diabo e mostrar quem é o Senhor do Universo e tem poder sobre todas as coisas. 
JESUS foi gerado pela Palavra de Deus com sucesso, porque voltou para o Pai com o dever cumprido. Deus o enviou 
para resgatar os homens, dar a Vida Eterna e anunciar o Reino dos Céus e a Palavra se fez carne, habitou entre os 
homens e voltou para o Pai. Realizou prodígios e sinais de maravilhas na terra, como demonstração de poder e domínio 
sobre o mundo e triunfou sobre a morte. Como está escrito em I Coríntios 15:54-57 : “Porque é necessário que isto que é 
corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Mas, quando isto que é 
corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da mortalidade, então se cumprirá a palavra 
que está escrito: Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O 
aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graça a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor 
Jesus Cristo”. JESUS restabeleceu o império de seu Pai na terra, devolvendo a autoridade para os homens.  
 O Verbo era Deus. JESUS foi gerado pela Palavra, mas não semelhante aos Luminares, a Terra, aos Animais ou 
as outras obras da criação. Ele é a Palavra de Deus revestida de carne. Deus se fez homem e morou na terra. É DEUS-
HOMEM. JESUS é conhecido como EMANUEL, que significa : DEUS-CONOSCO. Todo homem que vem ao mundo 
nasce do pecado e já se encontra prisioneiro do império das trevas. Império que tem por cabeça a Serpente [diabo]. Por 
esta causa é que JESUS foi obra do Espírito de Deus na sua procedência. Nasceu sem pecado, porque foi gerado da 
semente incorruptível, pela Palavra de Deus [ I Pe 1:23 ].  
 Só Deus poderia colocar ORDEM na terra, porque todo o poder se encontra nEle. JESUS foi a PALAVRA de 
ORDEM enviada por Deus à terra para ESMAGAR a CABEÇA DA SERPENTE e devolver ao homem o direito de 
REINAR, como foi estabelecido no Paraíso. Ele fez dos homens REIS e SACERDOTES. Está escrito : E disse Deus : E 
disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; domine ele sobre os peixes do 
mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta 
sobre a terra. O homem também foi uma Palavra proferida por Deus lá no início de tudo, no mundo material, mas pecou 
e permitiu que a Palavra voltasse vazia para Deus. O homem foi gerado e criado para o louvor da glória de Deus, para 
cumprir os desejos do criador como filhos amados. Mesmo tendo caído, Deus, pela sua infinita misericórdia mandou 
JESUS, com forma humana para oferecer o caminho de volta a presença de Deus. JESUS veio resgatar a imagem do 
homem na semelhança do Pai. E assim a todos quantos o recebem tem o poder de se tornarem filhos de Deus, 
arrependendo-se de seus pecados, voltar ao início de tudo e obedecer a Deus. Agora, o homem em Cristo pode cumprir 
a vontade de Deus. 
 Com base no que foi exposto, podemos concluir que a vontade de Deus é convergir em JESUS, o direito e juízo 
para o homem tornar a ser filho de Deus. JESUS é a Palavra que veio limpar o homem do seu pecado, restabelecendo-o 
diante do Criador. Quem Crê, pela FÉ, neste plano que Deus realizou em Cristo será salvo da morte, porque todos 
nasceram do pecado e estão destinados a morte e carecem do perdão de Deus em JESUS.  
 
Jesus : Único, incomparável, maravilhoso em Sua Palavra 
O historiador Philip Schaff escreveu sobre Jesus: “...Ele disse palavras de vida como jamais haviam sido pronunciadas 
antes dEle. Elas produziram efeitos jamais alcançados por qualquer outro orador ou poeta. Sem escrever uma única 
linha, Ele movimentou mais penas e forneceu mais materiais para pregações, discursos, discussões, obras de ensino, de 
arte e hinos do que todo o exército de grandes homens da antiguidade e da era moderna”. Outra pessoa expressou-se 
sobre as palavras de Jesus da seguinte maneira : “São as palavras de uma pessoa perfeita. Uma vez pronunciadas, elas 
não se calam. Ao contrário, seu som fica cada vez mais forte, seu eco ressoa até nossa época e ainda hoje move os 
corações. Seu Evangelho é descrito como poder (dinamite) de Deus (Rm 1:16). Jesus jamais falou palavras vãs. Quando 
Ele falava, até a mais simples palavra pesava como uma rocha. Tudo o que Ele diz alcança o fundo, atinge o alvo, e seu 
eco continua ressoando nos corações.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Até a próxima .... 

O versículo que iremos estudar na próxima carta é João 1:2 

“Ele estava no princípio com Deus” 
Você pode estar se perguntando : É a mesma coisa !!!, mas é 

ai onde nós nos surpreenderemos com as novidades de Deus. 


