
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 
de�nição 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 veri�carem 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/

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 �m 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).

“São João, escrevendo com propósito” 
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