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Promovendo o entendimento do evangelho

Jesus existiu antes 
de todas as coisas?
A história da formulação da doutrina da 
preexistência

***

Nota: este estudo é a parte introdutória de um es-
tudo mais amplo, portanto, algumas declarações 
referem-se às outras partes. Se se interessar em co-
nhecer os restante do estudo favor contactar a pes-
soa que te enviou este texto.

***

Este estudo não tem como meta exaurir todas as 
questões envolvendo o tão discutido tema: a pree-
xistência de Jesus, conhecida historicamente como 
Cristologia (Estudo de Cristo), haja vista que desde 
os primórdios do cristianismo este assunto tem sido 



frequentemente questionado sem que seus interlo-
cutores chegassem a uma conclusão clara e defi-
nitiva, pelo contrário, tem-se criado cada vez mais 
controvérsias insolúveis. Ao longo desse debate, 
gerou-se uma imensa quantidade de material que 
torna a dissecação do assunto quase impraticável. 
Contudo, aqui serão analisadas todas as principais 
questões envolvidas, pois a intenção foi catalogar 
os fatos e ideias de tal forma que seja suficiente 
para se entender o assunto. Também avançaremos 
por novos conhecimentos com intuito de trazer a 
discussão para centro da verdade, restaurando o 
desvio teológico que ocorreu ao longo da história.  

O deslocamento da verdade sobre Jesus foi pro-
piciado pela aplicação das ideias filosóficas gre-
gas de Heráclito e Platão, pela contribuição equi-
vocada de Filo de Alexandria para uma filosofia 
que contempla-se o pensamento judaico e pela 
aplicação dos Pais da Igreja da filosofia de Filo 
ao texto de João 1:1. Os resultados deste processo 
foram que, primeiro, o platonismo criou um ser, 
um agente, entre Deus e a matéria; segundo, Filo 
disse que esse agente era a Palavra de Deus; e, 
terceiro, os Pais da Igreja disseram que a Palavra 
de Deus era Jesus. Este processo foi o suficiente 
para ofuscar a verdade por esses longos séculos 
do cristianismo. 



Deste processo, resultou que Jesus era preexis-
tente. Esta ideia se assenta em três afirmações: 
1) Jesus é Deus; 2) Jesus existia antes da funda-
ção do mundo; 3) Jesus estava com o Pai no céu. 

O caminho percorrido pelos Pais da Igreja para 
se chegar aos conceitos acima foi associar a “Pa-
lavra” (Verbo, ou Logos, no grego) de João 1:1 a 
Jesus. Analisemos, a título introdutório, este tex-
to bíblico: No princípio era o Verbo, e o Verbo es-
tava com Deus e o Verbo era Deus (João 1:1). Os 
teólogos dizem que o VERBO é JESUS. Se assim 
for, de fato Jesus é Deus. Vejamos o texto de João 
de acordo com o pensamento deles: No princí-
pio era o Verbo [Jesus], e o Verbo [Jesus] estava 
com Deus e o Verbo [Jesus] era Deus. 

Numa leitura desatenta do texto bíblico parece 
ter lógica, mas é insuficiente. É lógico, mas é fal-
so. Basta mostrar que Jesus não é Deus para des-
truir todas as afirmativas acima. Da mesma for-
ma, basta mostrar como falso qualquer uma das 
outras duas afirmativas para deitar por terra a 
ideia da preexistência. E, por fim, basta provar 
que Jesus não é o Verbo para restaurar a verdade 
cristológica para seu devido lugar.  



Esta afirmação de que Jesus é o Verbo só interes-
sa aos trinitarianos, binitarianos e unitarianos. 
As ideias de que Deus é composto de três pes-
soas; que Deus é composto de duas pessoas e o 
espírito é o agente que deles emana; que Deus é 
uma pessoa com três manifestações diferentes 
dependem da falsa ideia de que Jesus é o Verbo. 
Se Jesus não for o Verbo, nenhuma destas afir-
mações é verdade.

A verdade apresentada nas Escrituras é a de que 
existe uma só pessoa que é Deus, que criou so-
zinho todas as coisas pela sua palavra, inclusi-
ve o próprio Filho (Jesus). A palavra de Deus, ou 
Verbo, é a expressão da vontade (planos) e força 
ativa de Deus na criação. Que Jesus é um homem 
gerado pela própria palavra de Deus, portanto 
distinto dEle e de sua Palavra. Jesus não é Deus 
e Jesus não é a Palavra de Deus. Deus enviou sua 
Palavra aos homens através de Jesus. Jesus ape-
nas ensinou a Palavra de Deus. Jesus não é Deus 
e não estava com Deus no princípio. 

Porém, o grande desafio deste estudo se encon-
tra no objetivo de esclarecer a relação entre a Pa-
lavra de Deus, o conceito de Messias e a obra de 
Jesus. O mundo cristão influenciado pela falsa 



doutrina da Trindade se encontra em dificulda-
des para distinguir uma coisa da outra e estabe-
lecer as conexões corretas entre estes elementos. 
Uma coisa é a (1) Palavra [Logos] de Deus que 
criou todas as coisas. Outra, o (2) conceito do 
Messias [Cristo], o plano, ou promessa de Deus, 
oculto nEle, antes da fundação do mundo, para 
salvar o homem que Ele iria criar. Por fim, é um 
elemento totalmente à parte, o próprio homem 
(3) Jesus, gerado por Deus para cumprir o plano 
divino de levar a Sua palavra ao mundo. 

A conexão correta entre estes três elementos pode 
ser simplificadamente assim exposta: Deus, an-
tes de todos os tempos, por Sua (1) palavra criou 
o mundo e (2) prometeu a Salvação (Cristo). A 
palavra salvadora de Deus chegou na plenitude 
dos tempos através da pregação do homem (3) 
Jesus. Esta afirmação não confunde os elemen-
tos entre si e expõem a verdade que está na pa-
lavra escrita de Deus.

Esta é a proposta defendida na parte final deste 
estudo, que combate duas afirmações cristológi-
cas claramente falsas. 1) Jesus estava no céu jun-
to de Deus; 2) Jesus foi criado antes de todas as 
coisas. O esclarecimento de uma destas falsas 



afirmativas é suficiente para abandonar a ideia 
de um Jesus preexistente. 

Este estudo está dividido em três partes: I – An-
terior à Cristologia; II – A Cristologia; III – A “pre-
existência” de Jesus na Bíblia. A parte I, história 
anterior, se ocupa em entender as ideias que in-
fluenciaram no debate cristológico; na parte II, 
conhecer as principais ideias cristológicas e seus 
interlocutores relacionados à preexistência; e, 
parte III, esclarecer biblicamente o erro cristoló-
gico sobre a “preexistência” de Jesus. O entendi-
mento destas três partes dará clareza, tanto his-
tórica, estrutural e bíblica sobre o assunto.

Assim, temos delineado três argumentações: o 
conceito da preexistência de Jesus foi elaborado 
fora da Palavra de Deus, os homens atribuíram 
erroneamente este conceito a Jesus, e a Bíblia 
não confirma este conceito. Vamos ao estudo. 



PARTE I

Anterior à Cristologia

Fatos que antecederam discussão sobre 
a preexistência: as religiões pagãs, a 
imortalidade da alma e moradas celestiais

A imortalidade da alma está na base de todas as 
falsas doutrinas. O primeiro pecado foi conse-
quência da falsa ideia de que o homem não mor-
re.  O pensamento de que o homem vai morar no 
céu também tem raiz nesta falsa ideia. Ninguém 
morre, mas vai viver na companhia dos deuses. 

O homem sempre esteve habituado com esta 
ideia, independente de cultura e época. Estava 
impregnada na mente dos povos pagãos de anti-
gamente que as almas boas sobem ao céu a partir 
de um espaço sagrado, seja uma montanha, uma 
árvore, um poste-ídolo, um altar ou um templo, 
localizado no centro de uma terra plana, ou as 
más descem para o abismo, o inferno onde habi-
ta o grande dragão em meio ao fogo de tormen-
to. Também faz parte a ideia de que os deuses 
descem através de uma porta no céu neste lugar 
santificado para encontrar ou encarnar no ho-



mem. As religiões pagãs tem fundamento nestes 
errôneos pensamentos. Não é por menos que as 
religiões modernas ainda carregam essas falsas 
doutrinas: imortalidade da alma, morada no céu 
e encarnação.  

É a ideia da alma imortal que sustenta a preexis-
tência de Cristo. Sem ela, o homem nunca teria 
chegado à concepção de que Cristo existia antes 
de ter nascido de Maria. Crer na preexistência de 
Cristo é sustentar todas estas falsas doutrinas.

O conceito histórico e 
filosófico do Logos

Para a concepção desta parte histórica do concei-
to de logos, foi utilizado um trabalho muito bem 
elaborado, postado no site Em defesa da graça, 
a Revista de Cultura Teológica, algumas partes 
da Wikipedia, entre outros endereços web, to-
dos devidamente identificados. 

Definição de Logos: 

“O Logos no grego significava inicialmente a pa-
lavra escrita ou falada — o Verbo passa a ser um 
conceito filosófico traduzido como razão, tanto 



como a capacidade de racionalização individu-
al ou como um princípio cósmico da Verdade e 
da Beleza.”  

Importante prestar atenção nestas definições. O 
Logos em seu conceito primeiro é a palavra-ação 
e em seu conceito posterior é a razão. Há, por-
tanto, duas principais definições para o Logos. 
Foi a aplicação da segunda definição em João 1:1 
que causou toda a confusão. 

Heráclito

Heráclito (535 a.C - 475 a.C), filósofo, é a origem 
e inspiração do conceito do logos que permeou 
a discussão cristológica e serviu para definir a 
essência e personalidade de Cristo. 

Para ele: 

 “[...] todas as coisas estavam em um determina-
do curso, e [...] nada permanece da mesma ma-
neira. Entretanto, a ordem e o padrão podem ser 
percebidos em meio ao fluxo e aos refluxos eter-
nos e incessantes das coisas no Logos – o princí-
pio eterno de ordem no universo.” Ele mantinha 
ainda que “o Logos, por trás de qualquer mudan-



ça duradoura, é que faz com que o mundo se 
torne um cosmos e um todo ordenado” (LADD, 
2009, p. 357.) 

Heráclito, de certa forma, dispensou a mitologia 
para se concentrar numa razão, lógica, que go-
vernava o cosmos. Seu conceito, podemos dizer, 
não é nem pagão e nem sagrado. 

Platão

Platão (428/428 - 348/347 a.C) é mencionado 
neste estudo devido sua influência sobre a te-
ologia cristã.  Para ele: Deus mantinha ligação 
com o mundo sensível através do Logos, a razão 
universal” (2010, p. 51).   E, “segundo proposto 
por Cullmann, ‘esta concepção filosófica do Lo-
gos ocupa um lugar essencial na história longa 
e complicada deste termo, pois influenciou ao 
menos na forma, as idéias judaicas e pagãs tar-
dias de um Logos mais ou menos personificado’ 
(2008, p. 330).”  

Platão, entre outras coisas, explica a relação do 
Deus transcendental com a matéria através de 
um agente identificado por ele como “demiurgo”. 



“[...] A meta perseguida pelo demiurgo platônico 
é o bem do universo que ele tenta construir.[94] 
Este bem é recorrentemente descrito em termos 
de ordem,[95] Platão descreve o demiurgo como 
uma figura neutra (não-dualista), indiferente ao 
bem ou ao mal,[96]”. 

De Heráclito a Platão, a razão impessoal come-
ça a ser tornar o Logos pessoal.

Filo de Alexandria

Enquanto Heráclito é a origem, Platão a grande 
influência, Filo de Alexandria é a figura central 
do processo de desenvolvimento do conceito de 
Logos no judaísmo e cristianismo. 

Nascido em Alexandria (20-25 a.C.), de acor-
do com Lopes (2007, p. 83), “Filo era um judeu 
praticante, da Diáspora”, que teria morrido en-
tre 42 e 50 d.C.[7] Ele foi [...] contemporâneo de 
Herodes, o Grande, dos sábios rabínicos como 
Gamaliel, Hilel e Shamai, e ainda de Jesus e de 
Paulo” (LOPES, 2007, pp. 83, 84). Bem versado 
na Septuaginta e nas tradições do Judaísmo, Lo-
pez declara ainda que “Filo teve um treinamento 
completo em filosofia grega” e, “Filosoficamente 



falando, ele era uma mistura de platonista e es-
tóico, com a predominância do pensamento de 
Platão” (2007, p. 84). 

Relevante para nossos objetivos é o empreendi-
mento de Filo na “[...] extraordinária tarefa de 
casar a religião judaica com a filosofia helenís-
tica” (LADD, 2009, p. 358). Filo defendia “[...] a 
perspectiva grega de um Deus completamente 
transcendente e separado do mundo; e utilizou 
o conceito do Logos para prover uma forma de 
mediação entre o Deus transcendente e a cria-
ção” (LADD, 2009, p. 358).

O Lógos, ou Razão, conforme concebido por Filo 
é, portanto, “[...] o mesmo que o<<demiurgo>> de 
Platão”, ou seja, “O princípio de mediação entre 
Deus e a matéria [...], no qual estariam comprimi-
das todas as idéias das coisas finitas, e que teria 
criado o mundo material, fazendo estas idéias 
penetrarem na matéria”, ou ainda, “[...] é a razão 
divina e universal, a razão imanente, que con-
tém dentro de si mesmo o ideal universal, mas 
que ao mesmo tempo, é a palavra expressa, que 
procede da parte de Deus e que se manifesta nes-
te mundo em tudo quanto aqui existe” (CHAM-
PLIN, 2008, p. 900). Por esta razão, Ferreira e 



Myatt (2007, p. 509) resumem o pensamento de 
Filo acerca do Lógos como “[...] a emanação divi-
na que intermediou a criação do universo”.

Assim sendo, vendo o Lógos como “[...] a mani-
festação que Deus faz de si mesmo neste mundo”, 
Filo entendia que “ao revelar a si mesmo, Deus 
poderia ser chamado de Logos”, e “[...] o Logos, 
na qualidade de agente revelador de Deus, po-
deria ser chamado de Deus” (CHAMPLIN, 2008, 
p. 900).  

Judaísmo

A história do conceito do Logos no judaísmo se 
“divide” em dois períodos: o remoto e o tardio. 
No judaísmo remoto, o conceito não se deriva de 
uma filosofia, mas de um símbolo cultural. En-
quanto no tardio, sofre influência da concepção 
do Logos elaborado pelos gregos. 

No judaísmo remoto, Logos é a palavra-ação 
como descreve a Revista de Cultura Teológica 
da PUC, páginas 34 e 35:

O livro de Gênesis 1 e 2 nos apresenta todo o re-
lato da criação que tem como ponto de partida a 



Palavra de Deus, palavra que é ação, verbo, ca-
paz de criar todas as coisas. Verificamos a mes-
ma realidade no Salmo 33,6. 

Ainda podemos ver que:

Na LXX (SEPTUAGINTA), o termo LOGOS (em 
hebraico: DAVAR) foi usado com freqüência para 
descrever as declarações de Deus, e as mensa-
gens dos profetas - por meio da qual Deus comu-
nicou Sua vontade ao Seu povo. LOGOS ocorre 
em ambos os livros dos profetas maiores e me-
nores, como uma figura de expressão que desig-
na a atividade de Deus ou sua ação. 

No judaísmo tardio, já debaixo da influência das 
concepções filosóficas, principalmente em Filo, 
o Logos é apresentado mais ou menos como se 
fosse um ser. O site Em Defesa da Graça, diz:

É digno de nota que, embora não devamos per-
mitir que a analogia da terminologia nos induza 
“[...] a identificar a concepção de Logos atestada 
no judaísmo tardio, ou mesmo a do Evangelho 
de João, com a da filosofia grega” (CULLMANN, 
2008, p. 330), segundo proposto por Cullmann, 
“esta concepção filosófica do Logos ocupa um 



lugar essencial na história longa e complicada 
deste termo, pois influenciou ao menos na for-
ma, as idéias judaicas e pagãs tardias de um Lo-
gos mais ou menos personificado” (2008, p. 330). 

Devemos especial atenção aqui, pois é exata-
mente esta concepção que ofuscou o entendi-
mento das verdadeiras características de Cristo 
durante a Era Cristã. Não há nenhuma prova de 
que João se baseou na concepção filosófica de 
razão universal para usar a palavra Logos. É cer-
to que ele a usou no seu sentido original de pala-
vra-ação.  

Estoicismo

O Estoicismo, uma religião presente no tempo 
da Igreja Primitiva, adota em sua teologia o con-
ceito do Logos, aproximando-o de “Deus”. 

Para o estoicismo, que “por sua vez, teve origem 
com Zenão de Cício (263 a.C.) [...] Sua doutrina 
do Logos o concebia como a razão impressa na 
estrutura do universo e também como a fonte de 
energia de todas as coisas” (GRANCONATO, 2010, 
p. 51), ou, como o expressou Cullmann (2008, 
p. 330), “O Logos aí é a lei suprema do mundo, 



que rege o universo e que, ao mesmo tempo, está 
presente na razão humana. Trata-se pois de uma 
abstração e não de uma hipóstase”. Uma espé-
cie de “alma impessoal e panteísta do mundo”. 
É, portanto, muito natural a declaração de Ladd 
(2009, p. 357) de que “o Logos era um dos ele-
mentos mais importantes na teologia estóica”. 
Foi esta idéia do Lógos que “os estóicos usaram 
[...] para prover a base para uma vida moral e ra-
cional” (LADD, 2009, p. 357)  

Gnosticismo

O gnosticismo era um sistema religioso baseado 
no conhecimento, cuja salvação vem através do 
alcance da sabedoria. Gnosis significa conheci-
mento. Pouco se sabe sobre sua origem. As in-
formações dão conta que surgiram pelo mesmo 
tempo do cristianismo, ou um pouco antes. Mas, 
o que interessa é sua doutrina. É muito provável 
que o apóstolo João escreveu sua terceira carta 
contra as doutrinas do gnosticismo. A partir do 
pensamento gnóstico é fácil entender o seu com-
bate aos anticristos que haviam surgido pelo 
mundo, dizendo que o Jesus não veio em carne.

Assim no pensamento gnóstico Jesus é “uma en-



carnação do Ser Supremo para trazer a gnōsis 
para a terra.[21] “ “Este segundo deus é um deus 
menor, inferior ou falso. Esse deus criador é co-
mumente referido como o demiourgós.[19] O de-
miurgo gnóstico apresenta semelhanças com as 
figuras de Platão em Timeu e A República. 

O termo Demiurgo deriva da forma latinizada 
do termo grego dēmiourgos, literalmente, “arte-
são”, “alguém com habilidade específica”, de dē-
mios do povo, popular (dēmos, pessoas ou povo) 
e ourgos, trabalhador (ergon, trabalho).[37] No 
gnosticismo, o Demiurgo não é Deus mas o ar-
conte ou chefe da ordem dos espíritos inferiores 
ou éons. 

Cristianismo

O conceito de Logos no cristianismo é uma fu-
são da concepção judaica tardia (em Filo) e as 
concepções filosóficas gregas platônicas, e, em 
certo grau, influência direta do gnosticismo. Este 
conceito é combatido neste estudo. Melhores es-
clarecimentos serão dados no decorrer. Por ora, 
uma síntese.   

Teólogos cristãos geralmente consideram que 



João 1:1 como o principal texto para suportar a 
crença de que Jesus é Deus, considerando a ideia 
de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais. 
Embora seja unicamente neste versículo que Je-
sus é chamado de “Verbo de Deus”, o tema apa-
rece por todo o Evangelho de João em variadas 
formas[2].

Embora o termo Logos não apareça como um 
título além do prólogo, todo o livro de João de-
fende este argumento básico. Sendo o Logos, Je-
sus Cristo é Deus auto-revelado (Luz) e a reden-
ção (Vida). Ele é Deus presente para o homem 
e por ele conhecido. Tomé o reconheceu como 
Deus quando duvidou de sua ressurreição (João 
20:28), mas o Logos também é, de alguma forma, 
diferente de Deus, pois como disse João, “...esta-
va com Deus”. Deus e o Logos portanto não são 
dois seres e, por outro lado, não são simplesmen-
te idênticos. Este aparente paradoxo permeia os 
evangelhos. Deus, quando age e se revela, não 
“exaure” o que Deus é e isto aparece em várias 
frases de Jesus:

«Eu e meu Pai somos um.» (João 10:30)

«...o Pai é maior do que eu.» (João 14:28)



Assim, o Logos é Deus ativo na criação, revela-
ção e redenção. Jesus Cristo não apenas traz a 
palavra de Deus aos homens, ele “é” a palavra, o 
“Verbo”[3]. E este entendimento é o que foi pro-
clamado no Credo niceno-constantinopolitano, 
resultado do Primeiro Concílio de Constantino-
pla em 381[4].

O teólogo Stephen L. Harris alega que João teria 
adaptado o conceito de Fílon de Alexandria so-
bre o Logos, identificando Jesus como uma en-
carnação do Logos divino que formou o univer-
so[5] (cf. Provérbios 8:22-36).

Conclusão 

Esta parte sobre história antecedente à discus-
são cristológica merece uma síntese. A religião 
pagã com sua ideia de alma imortal é a base da 
falsa ideia da preexistência de Cristo. O conceito 
natural do Logos é o de palavra-ação. Seu segun-
do conceito, o filosófico, é o de razão universal. 
O filósofo grego Heráclito trabalhou este segun-
do conceito. Sua definição de Logos destituiu a 
ideia de que vários deuses trabalhavam em prol 
de manter a ordem no universo, como pensava a 
religião pagã, e a substituiu por uma razão uni-



versal que tudo governa. Em Platão, surge a ideia 
de um ser, um agente, um demiurgo fazendo a 
mediação entre a razão universal e a matéria. 
Filo procurou estabelecer um elo entre a filoso-
fia grega e pensamento judaico sobre Deus e o 
cosmo. Daí que, para não ferir a crença judaica 
de um Deus criador, reduzindo-O a uma mera lei 
racional, sem dispensar a filosofia grega, aceitou 
a ideia de Platão sobre o demiurgo, equiparan-
do-o com o Logos (judaico) de Deus. O Logos de 
Deus, agora é, um agente entre Deus e a maté-
ria. Assim, Filo agradou a grego e a judeus. Pron-
to, as bases para a confusão cristológica que se 
seguiu nos primeiros séculos da Igreja estavam 
preparadas.

 No bojo destes acontecimentos, quatro sistemas 
religiosos absorveram partes destes conceitos. 
No Judaísmo isso se divide em dois momentos. 
Primeiramente, o conceito de Logos é simples-
mente “davar” (hebraico), palavra criadora, pa-
lavra dos profetas. Depois, sob influencia grega, 
é o Logos, a palavra personalizada, o Ser. Mas 
isto, aconteceu no judaísmo alexandrino, não no 
judaísmo bíblico de João. A religião estóica, ba-
seada nestas ideias filosóficas, estabelece dou-
trinas razoavelmente diferentes do paganismo e 



mais próximos do Deus judaico-cristão. Isto é um 
fato! Em Atos 17, Paulo prega em Atenas, “acei-
tando” o conceito estóico do “deus desconheci-
do”, como sendo o próprio Deus. O Gnosticismo 
amalgamou estes conceitos. Ele fez uma fusão 
(que pode ser chamada de confusão) entre Deus 
dos judeus, o demiurgo dos filósofos e Jesus dos 
cristãos, daí resultando uma espécie de salva-
ção pelo conhecimento. Por fim, o Cristianismo 
é o resultado de tudo o que antes aconteceu. No 
cristianismo dos primeiros séculos, a aplicação 
do conceito de Logos = razão = demiurgo  invés 
de Logos = davar = ação criadora a João 1:1 ge-
rou toda a contenda cristológica que persiste até 
nossos dias.



PARTE II

A Cristologia
A discussão cristológica e a concepção da 
preexistência

Vimos acima a origem e o desenvolvimento his-
tórico do conceito do Logos. A discussão cristo-
lógica foi o processo pelo qual este conceito foi 
aplicado ao texto evangélico de João 1:1 e atingiu 
a pessoa central da Bíblia, Jesus. Os chamados 
“Pais da Igreja” erraram ao escolher como sen-
tido o conceito filosófico grego (logos = razão = 
agente) em detrimento da concepção judaica 
(Logos [davar] = palavra = ação = criação). Daí 
gerou-se um amontoado de conceitos que tenta-
ram explicar a relação de Deus com o homem. 
Nenhum deles refletiu a verdade. 

Vamos, agora, entender como isto aconteceu e 
decifrarmos as estruturas conceituais que surgi-
ram. Algumas partes extraídas da Wikipedia já 
são suficientes para compor a visão. Na próxima 
parte, a terceira, colocaremos por terra todas es-
tas filosofias cristológicas e mostraremos que Je-
sus é o homem enviado por Deus. 



O que é a Cristologia

Cristologia é o estudo sobre Cristo; é uma parte 
da teologia cristã que estuda e define a nature-
za de Jesus, a doutrina da pessoa e da obra de 
Jesus Cristo, com uma particular atenção à re-
lação com Deus, às origens, ao modo de vida de 
Jesus de Nazaré, visto que estas origens e o pa-
pel dentro da doutrina de salvação tem sido ob-
jeto de estudo e discussão desde os primórdios 
do cristianismo. 

Eixo central da Cristologia

A Cristologia tem sido debatida incansavelmen-
te durante séculos, em várias nações, dentro de 
várias correntes cristãs, com pontos de vista se-
melhantes, divergentes e mesmo com algumas 
controvérsias. Alguns aspectos deste assunto 
muito debatidos no eixo central da cristologia 
no decurso da história do cristianismo são: A 
Natureza divino-humana de Jesus (União hipos-
tática; A Divindade de Jesus; A Humanidade de 
Jesus; A Encarnação; [...]  etc, Entre outros.



Dois lados de um conflito 

Talvez a disputa mais antiga dentro do cristia-
nismo centrou-se sobre se Jesus era Deus. Esta 
longa discussão iniciou-se com duas posições 
bem distintas: Jesus homem versus Jesus Deus. 

Um número de cristãos primitivos acreditavam 
que Jesus não era divino, mas fora simplesmente 
o Messias humano prometido no Antigo Testa-
mento, tal como o vê os fariseus contrariamente 
à vista mais geral dos outros judaico-cristãos.

E:

Uma explanação alternativa é que eram uma 
oposição às doutrinas dos Cristãos Gnósticos 
que afirmavam que Jesus Cristo teve somente a 
ilusão de um corpo humano e, assim, nenhuma 
ancestralidade humana, como o via o docetis-
mo. 

A disputa iniciou-se nessa divergência, mas logo 
foi abandonada para centrar-se na definição da 
natureza de Jesus. Apenas parte da cristandade 
se ateve a ideia da humanidade de Jesus, contu-
do, rapidamente foi considerada como herética 



pelos demais que se “consideravam” de acordo 
com os apóstolos. 

A opinião de que Jesus era somente humano, 
como afirmava o adopcionismo, foi oposta por 
líderes da igreja tais como São Paulo, e veio 
eventualmente a serem aceitas somente por sei-
tas como a dos ebionitas e (de acordo com São 
Jerônimo) dos nazarenos, mas logo subjugadas 
pelas igrejas ortodoxas de uma forma ou outra.

A partir de então, a discussão já não estava mais 
centrada na divergência de naturezas de Cristo 
(homem ou Deus), mas sobre qual era a sua na-
tureza como Deus e como poderia ser explicado 
a relação homem-deus/deus-homem. Porém, é 
bom ter em mente que isto se deu entre as cha-
madas igrejas ortodoxas e ficaram de fora aque-
las que defendiam a natureza humana. O Jesus 
homem não fez parte da disputa cristológica, por 
isso, pode ser definido de antemão que nenhum 
dos conceitos obtidos são ativos de verdade.

Natureza de Cristo

A partir da ideia de que o Logos (palavra) de João 
1:1 é um agente entre Deus e a matéria, conforme 



elaborado por Filo, surgiram vários pensamen-
tos e conceitos. Vamos destacá-los de forma ló-
gica, ou seja, as ideias em progressão partindo 
da humanidade até a divindade de Jesus. 

Ebionismo: crê em Jesus como um profeta, nas-
cido de Maria e José, que teria se tornado Cristo 
no ato do batismo.

Elcasaismo: recusam a divindade de Cristo, con-
sideram-no o último dos profetas e chamam-lhe 
anjo Jesus.

Monofisismo: segundo o qual Cristo teria uma 
única natureza composta da união de elemen-
tos divinos e elementos humanos.

Miafisismo: defende que em Jesus Cristo há a 
natureza humana e a natureza divina, mas que 
estas duas naturezas se unem natural e comple-
tamente para formar uma única e unificada Na-
tureza de Cristo.

Nestorianismo: segundo a qual Jesus Cristo é, na 
verdade, duas entidades vivendo no mesmo cor-
po: uma humana (Jesus) e uma divina (Cristo).



Docetismo: defende que Jesus era um mensagei-
ro dos céus e que seu corpo era “carnal” apenas 
na aparência e sua crucificação teria sido uma 
ilusão.

Arianismo: crê que Jesus, apesar de um ser supe-
rior, seja inferior ao Pai sendo uma criatura sua.

Sabelianismo: defende que Jesus e Deus não 
eram pessoas distintas, mas sim “aspectos” ou 
“modos” diferentes do trato da Divindade com a 
humanidade.

Trinitarianismo: crê em Jesus como a segunda pes-
soa da Trindade divina.

As principais cristologias

Óbvio que os descritos acima não representam a 
totalidade dos pensamentos que surgiram sobre a 
pessoa do Cristo. Muitos ficaram de fora, principal-
mente aqueles que refletiam a verdade. Acima estão 
apenas aqueles que por circunstâncias históricas 
obtiveram destaque. Depois de certo tempo, estes 
pensamentos se reúnem em torno de três escolas 
que obtiveram supremacia: ortodoxa, monofisita e 
ariana. Sendo que posteriormente, prevalece a or-



todoxa, com a proclamação de anátema sobre as 
demais. 

Ortodoxa

A Cristologia ortodoxa, defendida pelas Igrejas Ca-
tólica, Ortodoxas e protestantes, tem por base o Con-
cílio de Calcedônia (em 451 d.C., o qual estabelece 
as bases desta corrente, na qual o Cristo é verda-
deiro Deus e verdadeiro Homem (união hipostáti-
ca) e se apresenta em duas naturezas sem distin-
ção, indivisíveis e inseparáveis, de tal forma que 
as propriedades de cada uma permanecem ainda 
mais firmes quando unidas numa só pessoa. Para 
os defensores desta cristologia, o termo “Filho de 
Deus” aplicado a Jesus deve ser interpretado com a 
natureza de Deus, gerado já desde o início de tudo 
e, portanto co-eterno.

Monofisita

Discordando da Cristologia Ortodoxa, os miafisi-
tas afastaram-se para compor as Igrejas ortodoxas 
orientais da Síria, da Armênia, do Egito, da Etiópia 
e da Índia do Sul. Para eles a natureza divina em Je-
sus era muito mais forte e preponderante daquela 
natureza humana.

Mas, estas mesmas Igrejas dissidentes rejeitam o 



rótulo de monofisita, porque elas afirmam que de-
fendem na verdade o miafisismo, que é a crença de 
que em Jesus há a natureza humana e a natureza 
divina, mas que estas duas naturezas se unem para 
formar uma única e unificada Natureza de Cristo. 
Estas Igrejas afirmam que o miafisismo é diferen-
te do monofisismo, mas esta doutrina cristológi-
ca igualmente se diverge da doutrina ortodoxa da 
união hipostática.

Ariana

O arianismo, que recebeu este nome por ser deri-
vado da doutrina de Ário, apresenta uma distinção 
clara entre o Cristo e o Logos como razão divina. O 
Cristo é apresentado como uma criatura pré-tem-
poral, super-humana, a primeira das criaturas, não 
Deus, porém mais que homem. “O logos é a própria 
razão divina a qual Deus pai admitiu sair de si mes-
mo sem a diminuição do seu próprio ser.” (Justino 
Martir)

Credos

Dois são os conceitos sobre Jesus: o apostólico, 
aquele que está na Bíblia, e o cristológico, resultado 
do longo debate. O debate cristológico culminou em 
dois momentos que fixaram o conceito da divinda-



de de Cristo, suprimindo os demais pensamentos e 
condenando-os ao anátema. O primeiro foi Niceia, 
325, e o segundo Constantinopla, 389. 

Apostólico

O conceito apostólico sobre a pessoa de Jesus é en-
contrado ao ler as páginas bíblicas. Não é intenção 
defini-lo por completo aqui porque será amplamen-
te debatido na próxima parte. Por ora: Jesus é o Filho 
do homem, prometido por Deus através dos profe-
tas, descendente de Davi, Rei de Israel, nasceu de 
Maria, aprendeu a obediência, viveu sem pecar, 
morreu pelos pecados do mundo, ressuscitou ao 
terceiro dia, ascendeu aos céus e está à direita de 
Deus, como homem e Senhor. 

Niceno

O conceito niceno reza que Jesus é: 

o Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, isto é, da 
substância do Pai; Deus de Deus, luz de luz, Deus 
verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, 
consubstancial ao Pai; por quem foram feitas todas 
as coisas que estão no céu ou na terra. O qual por 
nós homens e para nossa salvação, desceu, se en-
carnou e se fez homem.  



Como se vê, esta definição se apresenta radical-
mente diferente ao exposto logo acima. Mais do 
que isso, havia uma forte ameaça a quem se pronti-
ficasse definir Cristo em outros termos. 

E quem quer que diga que houve um tempo em que 
o Filho de Deus não existia, ou que antes que fosse 
gerado ele não existia, ou que ele foi criado daquilo 
que não existia, ou que ele é de uma substância ou 
essência diferente (do Pai), ou que ele é uma criatu-
ra, ou sujeito à mudança ou transformação, todos 
os que falem assim, são anatematizados pela Igre-
ja Católica. 

Constantinopla

A partir de Constantinopla, crê-se:

Em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de 
Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, luz 
de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gera-
do, não feito, consubstancial ao Pai, por quem, fo-
ram feitas todas as coisas. O qual por nós homens 
e para a nossa salvação, desceu dos céus: se encar-
nou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e 
se fez homem. 

Em resumo, a Cristologia, foi o amplo debate que 



envolveu, entre outras coisas, a natureza de Jesus. 
Começou após a passagem dos apóstolos e a apli-
cação pelos Pais da Igreja do conceito filosófico de 
Filo de Alexandria, que rezava ser o Logos (grego) 
comparável ao davar (hebraico) ao texto de João 
1:1. O debate se estendeu por vários séculos. Inicia-
do no dilema entre Jesus homem e Jesus Deus teve 
rápida ascenção para o tema: a substância de sua 
natureza divina. Vários pensamentos surgiram, 
entre eles, Jesus é apresentado como profeta, anjo, 
mensageiro, como possuindo uma ou duas nature-
zas (humana e divina), duas entidades, superior 
aos anjos, criado por Deus, modo da manifestação 
de Deus, e, por fim, a tese vencedora, Jesus como 
segunda pessoa da Trindade. 

Deste emaranhado de conceitos, três escolas se fir-
maram na luta pela definição da natureza de Cris-
to: ortodoxa, monofisita e ariana. A ortodoxa, como 
o próprio nome diz, sobressaiu e foi marcada por 
dois momentos, Niceia e Constantinopla, que defi-
niram a sua natureza com base no conceito do Lo-
gos. Jesus obteve natureza divina, da mesma subs-
tância do Pai e tão eterno como Ele. Jesus passou a 
ser preexistente contrapondo à Bíblia que o apre-
senta apenas como o homem, nascido de mulher. 

Depois de conhecermos a história do conceito do 



Logos, vamos ao debate bíblico propriamente dito e 
ver que este não se encaixa no texto. Foram os “Pais 
da Igreja” que introduziram o conceito grego para 
definir a natureza de Jesus. Não é bíblica a ideia de 
que Jesus existia antes do seu nascimento de Maria.

Este artigo deve ser distribuido gratuitamente.
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