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“São João, escrevendo com propósito”
O Evangelho de João é o único entre os evangelhos canônicos que traz
claramente sua declaração de propósito: Na verdade, fez Jesus diante
dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro.
Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o
Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu
nome – João 20.30-31
Nesse verso podemos encontrar ao menos quatro declarações de
propósito do autor:
1 - Propósito Evangelístico:
A relação entre a fé e vida eterna é claramente exposta na
teologia de João: No terceiro capítulo encontramos: “para que todo o
que nele crê tenha a vida eterna” (v.15); “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” (v.16); “Por isso,
quem crê no Filho tem a vida eterna; o que, todavia, se mantém
rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira
de Deus” (v.36; cf. Jo.5.24; 6.35, 40, 47; 11.25). Essa característica
também é bem encontrada na literatura joanina: “Estas coisas vos
escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros
que credes em o nome do Filho de Deus” (1Jo.5.13).
2- O Propósito de Incentivar a Perseverança:
Como já temos mencionado, existe uma importante variante textual
em Jo.20.31 que sugere que o propósito do livro é fortalecer os
cristãos na manutenção da sua fé em Cristo. Observe como poderia ser
traduzido o verso: “Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos
outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram
registrados para que continuais a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de
Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome” Embora
contextualmente deslocada, a sentença pode ser muito bem
compreendida como um convite a manutenção da Fé. Já temos dito
que essa leitura parece aceitável pelo fato de que todos os livros do NT
foram primeiramente escritos para cristãos, o que nos leva a crer que
João teria feito o mesmo com seu evangelho...”
3- Propósito Teológico:
No que se refere a teologia, João assegura que os milagres registrados
atestam que Jesus é o Filho de Deus: “Na verdade, fez Jesus diante dos
discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes,
porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de
Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome” (Jo.20.31).

A designação Filho de Deus atesta a divindade de Cristo: “Quem nele
crê não é julgado; o que não crê já está julgado, porquanto não crê no
nome do unigênito Filho de Deus” (Jo.3.18). O uso da expressão
unigênito Filho de Deus (gr. tou monogenous uiou tou theou) é uma
das formas pelas quais João apresenta Cristo como divino, e essa
definição é uma exigência para salvação. Ou seja, ainda que as
opiniões sobre Cristo fossem divergentes já nessa ocasião, é certo
para João que Jesus é Deus. Aliás, a linguagem de João aqui parece
trazer à tona uma referência ao gnosticismo incipiente e sua
desconexão da pessoa de Cristo Deus Pai (1Tm.1.4)....”
4. Propósito Apologético:
“Carlos Osvaldo, escrevendo sobre o assunto, atesta: “ Infelizmente, a
maioria dos comentaristas têm enfatizado este propósito
evangelístico do evangelho sem atentar para o propósito apologético
ou polêmico, em que João enfatiza a glória do Verbo (cf. 1.14; 17.1, 5)
e a realidade de sua encarnação.”
“João também atesta a Messianidade de Jesus quando o chama de
Cristo (ungido, messias): “Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos
muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém,
foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus,
e para que, crendo, tenhais vida em seu nome” (Jo.20.31)”... “... é válido
demonstrar que por quase todo o evangelho a pergunta sobre a
Messianidade de Jesus aparece na voz de diferentes pessoas. A
mulher samaritana tem certa consciência de quem é o Messias
esperado e sobre ele atesta: “Eu sei, respondeu a mulher, que há de
vir o Messias, chamado Cristo; quando ele vier, nos anunciará
todas as coisas”. Pouco após seu rápido encontro com Jesus vai à
cidade e declara: “Vinde comigo e vede um homem que me disse
tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo?!”. Diante
de sua própria convicção de quem é o Messias, essa mulher convida
outras pessoas a verificarem se isso é de fato verdade.”...
Leia
este
artigo
na
íntegra
acessando:
https://marceloberti.wordpress.com/2013/10/07/introducao-ao-ev
angelho-de-joao/
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Escola Bíblica

Domingo | Manhã
9h30 às 11h00

Domingo | Noite
18h às 19h30

Segundas-feiras
20h às 21h30

15.12

05.01

12.01

Papéis na família
Adalberto Vargas

Livrando-se da culpa
Lucas Tutui

Filhos adultos
Wagner Fonseca

Vícios sexuais
Fernando Leite

Ruídos na comunicação
José Luiz Rodrigues

Crianças em meio a separações

Livrando-se da culpa
Lucas Tutui

Meu trabalho, meus conflitos

Ricardo Forti

Toxicodependência
Ivan Pinheiro

Minha relação com o dinheiro

Marcelo Feltrin

Quanta dor!!
Paulo Adolfo

Abuso infantil
Nathanael Baldez

Com quem será?
Wesley Aquino

Ira - Meu pavio curto
Carlos Martins

Em conflito – Fé e Escola
Silvana Monteiro

Depressão
Gilvair Baqueiro

Distúrbios alimentares
Danira Clemente

Injustiça
Jorge Cota

Abuso infantil
Nathanael Baldez

x

Escravidão digital
Luiz Riscado

Infidelidade Conjugal
Fernando Leite

Enfrentado o luto
José Remígio

Stress - No limite
Aniel Chaves

Filhos rebeldes
Edilson Ribeiro

Filhos adultos
Wagner Fonseca

Suicídio
Oswaldo Carreiro

Infertilidade
Fernando Bueno

Crianças em meio a separações
Rose Fonseca

Ira - Meu pavio curto
Carlos Martins

Distúrbios alimentares
Danira Clemente

Transtorno bipolar
Carlos Chone

Quanta dor!!
Paulo Adolfo

Rose Fonseca

16.12

06.01

13.01

Depressão
Gilvair Baqueiro

x

Livrando-se da culpa
Lucas Tutui

Pedro Siena

x

Vícios sexuais
Fernando Leite

Stress - No limite
Aniel Chaves

x

Toxicodependência
Ivan Pinheiro

Consumidos pelo consumismo

PROGRAMAÇÕES

Contas para depósito de dízimos e ofertas
CNPJ 58.391.673/0001-08
Identifique a sua oferta para
financeiro@igrejafonte.org.br
AG: 6548 CC: 26.468-5
AG: 2297-7 CC: 5454-2

Faça suas contribuições em cheques, depositando
nas saídas laterais do auditório.
Evite fazer sua contribuição em dinheiro (espécie).
Você também pode fazer a contribuição
via cartão de débito após os cultos.
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ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES
Assembleia Especial para Admissão de Novos Membros
Após Assembleia Geral Especial para Admissão de Novos
Membros, segue a lista dos membros admitidos:
Membros recebidos por Batismo:

Murilo Holtz
Lucas Prates
Filipe Costa
Arhur Lipsi
Beatriz Veris
Luca Feltrin

Melissa Ferreira
Isabelle Fernandes
Omir Melo
Henrique Fernandes
Juliana Mazin
Pedro Molina
Felipe Caires
Leonardo Holtz
Sabrina Batista
Fernando Santos
Beatriz Fernandes
Rosilene Melo
Davi Dillenburg
Thiago Almeida
Cainã Paim
Vitor Mallis

Fernanda Vasconcellos
Carla Araujo
Onodina Silva
Larissa Chiarelli
Lucas Momente
Eliza Pisciotto
Michele Santos
João Paulo Sitta
Giulio Dimarzio
Elaine Closel (Morungaba)
João Henrique
Vasconcellos
Tatiana Biojone
Rafael Moraes
Mariá Costa
Vitor Silva

Membros recebidos por transferência:

Sofia C.J. Onófrio
Vitor Hugo C. Santos
Lívia R.C. Santos

Danilo P. Nascimento
Daniela L. Rosa
Deiviton W.R. Santos

Renan Cerpe
Bruna Cerpe

Membros recebidos por testemunho:
Shirley D.O. Melo
Priscila K. Oliveira
Éder H. FrancoJúnia
C.M. Franco

Renan D. Oliveira
Zilda Oliveira (Morungaba)
Rafael Mazin
Shirley Santos (Morungaba)
Marlene B. Franco
Lucas S. Silva (Morungaba)

Membros recebidos por reconciliação:
Samuel A. Ozana

Ester A. Ozana

Membros a serem recebidos*:
Yasmin Brito
Mônica L.L. Ribeiro
Paula R.L. Paula
Leonardo R.L. Paula
Thiago Borrin
Thaís Borrin

Joana T. Meneses
Rafael R. Silva
Cristiane F.B. Silva
João Pedro B. Silva
Luanderson O. Corrêa
Thais M. Oliveira

Pedro R. Campos
Camila M. Campos
Nilse Pieroni
Cristiano Ribeiro

*Obs.: Os candidatos acima estão aguardando a carta de transferência.

Membros transferidos para outra igreja:
Ronaldo B. Killing

Jessica G. Killing

igrejafonte.cps
igrejafonte

Filipe Ribeiro

www

igrejafonte.org.br
(19)

3289.4501

Rua Tenente Alberto Mendes Jr., 05 - Barão Geraldo - Campinas/SP

Nascimento

Louvamos a Deus juntamente com Paulo e Raíssa Alves pelo
nascimento da Sara no dia 11/12. Que o Senhor dê aos pais
força, graça e sabedoria para criá-la em Seus caminhos.

Visualize o Boletim Digital!

Use o QR Code ou acesse o link:
www.igrejafonte.org.br/boletim

