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Promovendo o entendimento do evangelho

Antes que Abraão existis-
se, eu sou
“Disse-lhes Jesus: Em verdade, em verda-
de vos digo que antes que Abraão existis-
se, eu sou.” (João 8:58)

Este texto é uma análise contextual de João 
8:58, onde diz: “antes que Abraão existisse, eu 
sou”. Muitos pensam ser prova da suposta pre-
existência de Cristo. Apesar da referência tem-
po se fazer presente através do advérbio “antes”, 
o tema deste versículo é a autoridade de Jesus 
para ensinar a palavra de Deus. O assunto nada 
mais é do que a autoafirmação da superioridade 
do Mestre em relação a Abraão e aos profetas. 
De antemão, afirmamos e depois provamos que 
a expressão “antes que Abraão existisse, eu sou” 
refere-se à qualificação e não à substanciação 
de Jesus.



O texto contém duas importantes partes que são 
indispensáveis para sua compreensão: 1) o epi-
sódio da mulher adúltera, (v. 1-11); e, 2) o debate 
com os fariseus, (v. 12-59). Quanto à primeira par-
te, o caso da mulher, os doutores da lei tinham 
por finalidade testar os ensinos de Jesus. A de-
cisão dEle sobre o fato mostra um “novo olhar”, 
ou um olhar mais adequado e justo, para a Lei 
de Moisés. Não bastava apenas seguir a lei ao 
pé-da-letra, necessário se fazia uma interpreta-
ção que levasse em conta o coração do próprio 
julgador. Os fariseus não conseguiram achar fa-
lhas nos ensinos do Mestre. Ninguém apedrejou 
a mulher. Diante disso, Jesus se posiciona como 
autoridade para ensinar, afirmando: “ Eu sou a 
luz do mundo; quem me segue não andará em 
trevas, mas terá a luz da vida.” (v. 12b) “Luz do 
mundo”, (figura de linguagem para “iluminação 
mental ou espiritual; esclarecimento, explica-
ção, ilustração”). Os fariseus questionaram tal 
posição, (v. 13) e dão início a um intenso debate 
que quase resulta no apedrejamento de Jesus. 

O debate discorreu sobre a autoridade e ensino 
de Jesus e também sobre a base religiosa dos ju-
deus. As expressões a seguir contidas no capí-
tulo 8, classificadas por tema, ajudam entender 



João 8:58.

Sobre a autoridade de Jesus: “testificas de ti 
mesmo”, “de mim testifica também o Pai”, “sei de 
onde vim, e para onde vou”, “Onde está teu Pai?”, 
“eu sou de cima”, “Quem és tu?”, “aquele que me 
enviou está comigo”, “que és samaritano”, “não 
busco minha glória”, “És tu maior que nosso pai 
Abraão”.

Sobre o ensino de Jesus: “o que dele tenho ouvi-
do, isso falo ao mundo”, “nada faço por mim mes-
mo; mas isto falo como meu Pai me ensinou”, “Se 
vós permanecerdes na minha palavra, verdadei-
ramente sereis meus discípulos”, “conhecereis a 
verdade e a verdade vos libertará”, “Eu falo do 
que vi junto de meu Pai”, “verdade que de Deus 
tem ouvido”, “não entendeis minha linguagem”, 
“minha palavra”, “não me credes”, “quem guar-
dar minha palavra”.

Sobre a origem religiosa dos judeus: “somos des-
cendência de Abraão”, “Nosso pai é Abraão”, 
“obras de vosso pai”, “Vós tendes por pai ao dia-
bo”, “não sois de Deus”. 

Ao lermos João 8 com atenção a estas afirmações 



veremos que se trata de uma intensa discussão 
entre Jesus e os judeus. De um lado, os judeus 
questionam seus ensinos e sua autoridade, e, 
por fim, chegam à conclusão de que Ele é um sa-
maritano e tem demônio. Por outro lado, Jesus se 
defende apontando que seu ensino e sua autori-
dade vêm de seu Pai, que é Deus, mas o pai dos 
judeus é o diabo.

Esta claro que a narrativa de João apresenta Je-
sus como o Mestre (messias) vindo da parte de 
Deus, a “luz do mundo”. Isso se explicita nas se-
guintes situações: interpretou o caso da mulher 
adúltera, mostrou o pecado dos fariseus, ensina-
va somente aquilo que havia aprendido de Deus 
e que para conhecermos a verdade é necessário 
ser seu discípulo. Ele não está afirmando que sua 
substância física vinha de Deus (através de um 
processo de encarnação, base da teologia trini-
tária). O assunto é a origem de seu conhecimen-
to e autoridade, não a origem do seu Ser. 

O Mestre insistia que seus ensinos vinham de 
Deus e ao dizer que quem guardar (aprender) 
suas palavras (que eram de Deus) “não verá a 
morte” (v. 51), os judeus não entenderam, achan-
do que Jesus afirmara ter vivido no tempo de 



Abraão. Daí surge o questionamento: “Quem tens 
a pretensão de ser?” Esta é a chave para o enten-
dimento do assunto. Pois, Jesus afirma que seu 
conhecimento, capacidade e autoridade para in-
terpretar a lei de Moisés de forma justa vinham 
de Deus e os judeus achavam que Ele havia de-
clarado existir antes de Abraão. 

“Quem tens a pretensão de ser?” 
(Verso 53)

Aqui está o segredo. Esta pergunta dos judeus 
tem conexão hermenêutica com a resposta de 
Jesus no verso 58. O “ser” (Jesus) do verso 53 é 
comparado com Abraão: “És tu maior do que o 
nosso pai Abraão, que morreu?”, (v. 53) E Jesus 
responde aos judeus afirmando sua superiorida-
de: “Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, 
e viu-o, e alegrou-se” e “antes que Abraão exis-
tisse, eu sou”, (v. 56, 58). Assim responde à per-
gunta: “quem tens a pretensão de ser?” “Eu sou” 
está no sentido de alguém superior (“maior”) 
que Abraão, não no sentido de existir antes. Isto 
é certo, pois no verso 54, a resposta do Senhor 
mostra que o assunto é a sua superioridade. Je-
sus respondeu: “Se eu me glorifico [me torno su-
perior] a mim mesmo, a minha glória não é nada; 



quem me glorifica é meu Pai”, (v. 54). Não há ra-
zão nenhuma para se pensar diferente, o verbo 
“ser” se refere à grandeza do Mestre em relação 
a Abraão.  

O “sou” é um verbo de ligação. Ele aponta para 
um predicativo, para uma qualidade. Este pre-
dicativo está no “maior” que Abraão. A título de 
exemplo, poderíamos completar a frase da se-
guinte forma: “antes que Abraão existisse, eu sou 
‘MAIOR’”. Ainda dentro do contexto, também di-
zer: antes que Abraão existisse, eu sou a luz. Mas 
nunca completar com uma ideia fora do contex-
to e principalmente fora da Bíblia. 

A expressão “eu sou” aparece dezenas de vezes 
em João. Muitas de forma completa, como: eu 
sou a porta, eu sou a videira, eu sou o pão, eu sou 
de cima, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurei-
ção etc;. E muitas vezes incompleta, apenas: eu 
sou. Também, aparece de forma invertida: sou 
eu. Por exemplo, quando falava com a mulher sa-
maritana, (4:26). Jesus afirmou claramente para 
a mulher: “sou eu”, o Messias. 

Em nenhum momento no capítulo 8 de João, 
Jesus afirma que vivia antes de Abraão, mas o 



tempo todo defende que Ele é a “luz do mundo”. 
O tempo todo a proposta da narrativa de João 8 
é mostrar a superioridade de Jesus. Assim como 
o apóstolo João fez em outras passagens, ele faz 
aqui, apresentando uma narrativa de acordo com 
o sentido geral do evangelho. Ele escreveu para 
mostrar a grandeza do Messias. Que Jesus é o 
grande profeta que havia de vir ao mundo, (João 
6:14). Maior que João Batista, o maior de todos os 
profetas, (Lucas 7:28), mas devia diminuir para 
Jesus crescer, (João 3:30). Maior que Salomão, 
(Mateus 12:42). Enfim, maior que Abraão. 

Os judeus interpretaram equivocadamente a 
afirmação de Jesus: “se alguém guardar a minha 
palavra, nunca verá a morte”, (v. 51). Acharam 
eles que o Mestre se fazia mais velho que Abraão: 
“Ainda não tens cinquenta anos, e viste Abraão?” 
(v. 57). Não foi isso que Jesus quis dizer. Ele era 
antes de Abraão e dos profetas no sentido de que 
Deus planejou e O anunciou antes de todos os 
tempos. Deus havia planejado, mesmo antes de 
criar o primeiro homem, que tomaria um dentre 
os homens para ensinar aos homens sua lei. E 
Deus anunciou seu plano a Enoque, (Judas 14). 
Chegado o tempo, Jesus veio engrandecer a lei 
de Deus. Ele deu a ela o verdadeiro sentido de 



justiça. A lei de Moisés não fazia isso. Como diz 
João no início de seu evangelho: a lei veio por 
Moisés, mas a graça e a verdade por Jesus Cristo. 
Jesus era o novo mestre, seus ensinos eram luz. 
Ele era a “luz do mundo”. Não havia, e não há 
mestre maior, ele é o Mestre dos mestres. Nem 
mesmo Abraão, ou qualquer dos profetas. Ele ti-
nha autoridade para libertar a mulher adúltera, 
pois foi lhe dado a autoridade de ensinar o ver-
dadeiro cumprimento da lei.  Está claro, o texto 
não fala de vida substancial de Jesus antes de 
Abraão, mas da qualificação dEle no tempo de 
sua missão. 

Erram aqueles que usam a frase “antes que exis-
tisse Abraão, eu sou” no sentido de existência e 
em apoio à doutrina da Trindade. Não podemos 
completar o “eu sou” do v. 58, com nossas ideias 
preconcebidas, como se ali tratasse de sua pre-
existência. Preexistência é uma ideia fora da Bí-
blia. Não é provada pelo texto de João 8:58. 


