
O Evangelho de João 

Sublime 

Devocional 

Teológico 

Simples 

Inspirador 

Levou muitos a Cristo 

Mostra a grandeza do amor de Deus 



É o Evangelho que mais inspirou escritores e 
assim surgiram muitos livros a respeito do 

Evangelho Segundo João. 

 

É considerado o Evangelho da fé. 

 

É também um Evangelho que mostra a história  
acerca de Jesus. 



Autoria 

Os estudiosos modernos não tem um acordo acerca da 
identidade do autor do Evangelho de João. 

 
Os estudiosos conservadores, da Europa e das Américas, 
afirmam que há evidência suficiente para dizer que João, 

o filho de Zebedeu, foi o autor. 
 

Mas para nós o que importa é saber que Deus tem poder 
sobre as escrituras sagradas e assim a nossa Bíblia é de 

fato a palavra de Deus. 



Evidência Interna 
 

João 21:24,25 

• 24 Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu; e sabemos que o seu 
testemunho é verdadeiro. 

• 25 Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez; e se cada uma das quais fosse 
escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se 
escrevessem. Amém. 

 
O texto acima é uma referência ao discípulo a quem Jesus Amava. Fica claro que alguém 
escreveu isso para o autor. 

 

Existe outra Referência, o Testemunho de Irineu que é fortalecido quando se reconhece 
que muitos, tais como, Tertuliano, Clemente, Orígenes e outros, atribuem a João o filho de 
Zebedeu a autoria do Evangelho segundo João. Estes homens eram de grande cultura e 
viveram durante a época da perseguição contra o cristianismo. Portanto não dariam crédito 
a autoria de um livro sem conhecimento de causa. 

 

 



Evidência Externa 

O argumento clássico, e incontestável, em favor da 
autoria joanina encontra-se no cometário de B. F. 
Westcott, escrito na última década do século passado. (O 
Evangelho Segundo São João).  
 
Recentes descobertas arqueológicas reforçam esse 
argumento. 
 
Westcott ressalta que no Evangelho de João percebe-se 
que o autor era um judeu que viveu na Palestina pois suas 
palavras são de alguém que conhecia os costumes, a 
geografia, os lugares, os acontecimentos, em fim, João 
fala como um cidadão palestino.  



Westcott afirma que João foi testemunha ocular da 
vida de Jesus devido ao caráter das cenas que 
descreve e as estritas relações que ele teve com o 
Senhor, levando a perceber uma vida diária com os 
doze apóstolos. 

 

A Crítica moderna esta mudando para a posição em 
que João não dependeu de Mateus, Marcos e Lucas 
para escrever seu Evangelho. Existem grandes 
diferenças entre João e os outros Evangelhos. João 
tem 92 versículos exclusivos e somente 8 coincidentes 
com os outros três Evangelhos. 

 

 



DATA 
Existem muitas dúvidas sobre a datação da escrita do 
Evangelho de João. 
 
Uma conclusão é a de que as origens do Evangelho são 
anteriores a 70 d.C. e ele foi composto e publicado em 
Éfeso pela época da morte de João, com o apêndice 
acrescentado, para dar testemunho de que proveio da 
mão do “discípulo a quem Jesus amava”, João, o filho de 
Zebedeu. 

 
Outra conclusão, e essa vem do autor do livro 
“Introdução ao Estudo do Novo Testamento”, é a de que 
João escreveu antes da época da destruição de Jerusalém 
e a referência contida em João 21:24 foi acrescentada na 
época de sua apresentação pública em Éfeso. 
 

 



LOCAL 

O irresistível testemunho da igreja primitiva é que o 
quarto Evangelho foi escrito em Éfeso, Ásia. 

 

Irineu afirmou que o discípulo que se recostava sobre 
o peito de Jesus publicou um Evangelho durante sua 
residência em Éfeso. 

 

  

 



ESTRUTURA 

A habilidade literária de João pode ser vista na maneira em que ele 
moldou suas fontes em uma estrutura unificada girando em torno do 
tema central, “para que continueis a crer que Jesus é o Cristo o Filho 
de Deus” (João 20:31). 
 
A primeira divisão de João foi denominada o “Livro dos Sinais”. Os 
milagres de Jesus são sinais visíveis daquele que é o Filho de Deus 
(João 1:14). 
 
João consegue de forma muito clara juntar narrativas com discurso.  
 
 
  



FUNDO HISTÓRICO 
É preciso conhecer um pouco da história de João e de sua época para entender melhor o Evangelho. 

 

João escreveu a partir de uma herança judaica. Isso é fato comprovado pelos críticos. 

 

Dos quatro evangelhos João foi o que menos utilizou o Velho Testamento, existem apenas quatorze 
referências em seu livro. São elas: João 1:23; 2:17; 6:31; 6:45; 7:38; 7:42; 10:34; 12:13; 12:38; 13:18; 15:25; 
19:24; 19:28 e 19:36. 

 

João mostra que Jesus devotou quase que seu ministério inteiro em Jerusalém, onde o centro religioso 
estava localizado. 

 

Durante a época de Jesus e da formação da tradição do evangelho, os ensinos judaicos rabínicos ainda não 
haviam sido reduzidos à escrita, e nosso material escrito para comparação dos conceitos rabínicos e joaninos 
não são da mesma era. 

 

João mostra que ele sabia das esperanças apocalípticas dos judeus antes de estas esperanças terem sido 
destruídas na Guerra Judaico-Romana. 

 

João mostra que não temos nenhuma necessidade de informação esotérica para resolver o 
mistério do futuro. As realidades do futuro foram reveladas em Jesus, o Cristo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No fim da década de 1940 foram descobertos os Manuscritos do Mar Morto, nas cavernas de Qumran. As 
pesquisas feitas nesses textos mostraram que o pensamento do Evangelho de João não é, necessariamente 
de uma época posterior ao dos Evangelhos Sinópticos. Os Judeus da Palestina, durante a época de Jesus, 
foram capazes de entender a mensagem de João. É agora reconhecido pela escola crítica que o pensamento 
helênico havia penetrado na cultura judaica da Palestina mais profundamente que anteriormente suposto. 

 

Existiu o que pode ser chamado de judaísmo helenístico que é o resultado da interação do judaísmo com as 
influências helenísticas, ou cultura dos gregos. Foram feitas tentativas para se preservar a fé histórica de 
Israel e para explicar essa fé a uma cultura estrangeira, no caso, cultura grega. 

  

João foi um produto da visão do mundo de seus dias em meio a diversas formas de pensamento. Ele 
escreveu para mostrar os sinais daquele que é o Filho de Deus. 

 

Existia uma heresia denominada gnosticismo que se resumia em um movimento religioso de caráter 
esotérico. João tinha conhecimento sobre esse fato e tentava mostrar os sinais de Jesus enfatizando que 
Deus era o criador de todas as coisas. 

 

A abordagem do Evangelho de João é feita a partir do fundo histórico da comunidade cristã.  

 



VIDEO 
 

O MANUSCRITO DO MAR MORTO 
Manuscritos do Mar Morto.mp4 

 

Manuscritos do Mar Morto.mp4


PROPÓSITO 
João deixa seu propósito declarado em João 20:31.  
 

“31 Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, 
tenhais vida em seu nome.” 

 

João em seu Evangelho mostra pessoas (judeus) respondendo ao chamado à fé. João realmente deseja, 
todavia, que seus leitores judeus não cometam o mesmo erro dos líderes judeus, rejeitando o Messias. A 
vida eterna depende da decisão de crer em Jesus como o Cristo. 

 

João também escreveu para combater o gnosticismo que era uma heresia. Movimentos religiosos baseados 
em esoterismo. 

 

João enfatizou em seus escritos o Jesus histórico, de carne e sangue, que de fato era o Cristo, o Lógos, o 
Filho de Deus. 

 

João mostra que Jesus exibiu muitos dos traços humanos básicos: fome, sede, cansaço, emoção e um corpo 
que podia sangrar quando ferido. 

 

 

 

 



VIDEO 
 

RESUMO DO EVANGELHO SEGUNDO JOÃO 
EVANGELHO DE JOÃO - conheça de perto este 

livro!.mp4 
 

EVANGELHO DE JOÃO - conheça de perto este livro!.mp4
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CONCLUSÃO 
O que João queria era mostrar que Jesus veio a terra como Filho de 
Deus.  

Em meio a todas as vertentes tecnológicas e filosóficas do mundo grego, 
João continuou falando de Jesus. 

Hoje vimemos em um mundo cheio de novos pensamentos. Tanta 
tecnologia. Tanta diversão. Tantos prazeres a disposição. Mas nós 
precisamos, assim como João fez, mostrar aos que estão a nossa volta 
que Jesus veio para nos salvar. 

 

Fica uma pergunta.  

 

Será que realmente em nossa vida as pessoas podem ver atitudes e 
pensamentos dignos de seguidores de Jesus Filho de Deus?  

 


