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INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO NOVO TESTAMENTO: 

O EVANGELHO SEGUNDO JOÃO 
 

A tradição da igreja primitiva identificou o autor deste Evangelho como sendo o Apóstolo João, não restando 

sobre isso qualquer dúvida. 

João escreveu o Evangelho que lhe atribuído em idade bem avançada, entre os anos 90 e 100 d.C..  

João, tendo conhecimento os demais Evangelhos já escritos, compôs, segundo Clemente de Alexandria (150 

– 215 d.C., aproximadamente) um “Evangelho espiritual”. 

O nome de João não aparece neste Evangelho que leva o seu nome: o autor prefere identificar-se como sendo 

“o discípulo que Jesus amava” (13:23; 19:26; 20:2; 21:7,20). 

O Evangelho de João difere de modo muito marcante, quanto à forma e substância, dos outros Evangelhos 

(sinóticos). 

João e Tiago, seu irmão mais velho (at. 12:2), eram conhecidos como “filhos de Zebedeu” (Mt 10:2-4), e Jesus 

lhes deu o nome de “filhos do trovão” (Mc 3:17). João foi Apóstolo (Lc 6:12-16) e um dos três discípulos mais 

próximos de Jesus. Os outros eram Pedro e Tiago (Mt 17:1; 26:37).  

João foi testemunha ocular do Ministério do Cristo (1Jo 1:1-4) e além deste Evangelho, escreveu também as 

Epístolas 1, 2 e 3 e o livro do Apocalipse. Após o retorno do Mestre às esferas sublimes do Mundo Espiritual, 

João tornou-se uma das “colunas” da igreja primitiva. 

O Evangelho de João nos fornece um significativo material não registrado nos demais Evangelhos e que 

contribui para uma melhor compreensão destes. 

João escreveu o seu Evangelho com o propósito de convencer seus leitores da verdadeira identidade de Jesus: 

Espírito Puro, o Governador Espiritual do Planeta Terra. Seu Evangelho está organizado em torno de oito sinais 

que demonstram a verdadeira identidade de Jesus: a transformação da água em vinho; a cura do filho de um 

oficial; a cura de um paralítico; a alimentação de uma multidão; Jesus andando sobre as águas; a cura de um 

cego de nascença; a ressurreição de Lázaro; e, a pesca milagrosa. 

A mensagem geral do seu Evangelho encontra-se em 20:31: “Jesus é o Cristo, o Filho de Deus”. 

Para João o caráter da divindade assim se expressa: Deus é acessível (1:51; 10:7,9; 14:6); Deus é glorioso (1:14); 

Deus é invisível (1:18; 5:37); Deus é amoroso (3:16; 15:9-10; 16:27) 17:23-26); Deus é justo (17:25); Deus é 

Espírito (4:24); Deus é verdadeiro (17:3,17); e, Deus é único (10:30; 14:9-11; 17:3). 

No Evangelho de João encontramos as significativas declarações de Jesus “Eu Sou” (vinte e três vezes!). As 

sete grandes metáforas que denotam a superioridade espiritual do Cristo são: “Eu Sou o pão da vida” 

(6:35,41,48,51); “Eu Sou a luz do mundo” (8:12); “Eu Sou a porta das ovelhas” (10:7,9); “Eu Sou o bom pastor” 

(10:11,14); “Eu Sou a ressurreição e a vida” (11:25); “Eu Sou o caminho, a verdade e a vida” (14:6); e, “Eu Sou 

a videira verdadeira” (15:1,5). 
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O Evangelho de João possui vinte e um capítulos e 878 versículos e pode ser dividido em sete grandes partes, 

a saber: a encarnação do Filho de Deus (1:1-18); a apresentação do Filho de Deus (1:19 – 4:54); a oposição ao 

Filho de Deus (5:1 – 12:50); a preparação dos discípulos pelo Filho de Deus (13:1 – 17:26); a execução do Filho 

de Deus (18:1 – 19:37); a ressurreição do Filho de Deus (19:38 – 21:23); e, a conclusão (21:24-25). 

O leitor matriculado na escola de aprendizes do Evangelho deve explorar o texto de João com muito cuidado, 

atenção e oração, de modo a descobrir a enorme riqueza dos tesouros espirituais que o Apóstolo 

amorosamente e sob inspiração da espiritualidade superior nele depositou (14:26; 16:13). 
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