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Promovendo o entendimento do evangelho

JESUS ESTAVA NO CÉU 
ANTES DE NASCER?
Este artigo tem por objetivo analisar algumas pas-
sagens bíblicas mal interpretadas que fazem as 
pessoas pensarem que Jesus existia antes da cria-
ção do mundo.

Para alguns, certas passagens bíblicas parecem 
dizer que Jesus é a palavra de Deus. Disso, de-
corre uma ideia de que Ele existia antes da fun-
dação do mundo. Estas passagens podem ser 
agrupadas em três categorias representadas por 
três afirmações: 1) Jesus estava no céu junto de 
Deus; 2) Jesus foi criado antes de todas as coisas; 
3) Jesus é Deus. Se Jesus não for a palavra, todas 
estas afirmações são falsas, logo, toda a ideia da 
sua preexistência. Vamos procurar mostrar que 
Jesus não é e nunca foi a palavra de Deus. Com 
isso, mostramos que Ele não esteve no céu antes 
de nascer do ventre de sua mãe Maria. 



Em torno da afirmação de que Jesus esteve no 
céu junto de Deus, podem ser catalogadas pas-
sagens como: Junto de Deus: João 6:62: onde pri-
meiro estava?; João 8:38 - vi junto de meu Pai; 
João 17:5 - junto de ti mesmo. Saiu de Deus: João 
13:3 - havia saído de Deus; João 16:8 - Saí do Pai, e 
vim ao mundo; João 17:8 - que saí de ti.  Enviado 
por Deus: João 7:33 - aquele que me enviou; João 
17:21 - para que o mundo creia que tu me envias-
te; João 5:36 - que o Pai me enviou. Desceu do 
céu:  João 3:13 - senão o que desceu do céu; João 
6:33 - aquele que desce do céu. Citamos apenas 
algumas, pois a elucidação de umas se aplica no 
entendimento das outras:

Quem lê diretamente estas passagens pode pen-
sar que Jesus estava no céu antes de nascer de 
Maria. Contudo, se a leitura é feita de forma com-
preensiva este pensamento é afastado. Estas pas-
sagens não dizem que a pessoa física de Jesus 
estava no céu. O Apóstolo João em seu evange-
lho procurou mostrar que Jesus havia recebido a 
palavra de Deus. Estas passagens fazem alusão 
à função (papel) que Jesus desempenhou como 
Messias. O Messias havia sido prometido para 
ensinar a palavra de Deus. Era uma promessa 
desde a fundação do mundo. Apenas a ideia de 



enviar o Messias estava com Deus, na Sua men-
te, desde o princípio. Esta ideia chegou ao mun-
do através da palavra de Deus aos profetas. A pa-
lavra, a promessa, ou a ideia, estava com Deus, 
mas não o ser, Jesus. Jesus sempre esteve na ter-
ra à espera da palavra. O que desceu do céu foi 
a palavra (de salvação) que ESTAVA com Deus, 
SAIU dEle. 

Para refutar a afirmação de que Jesus estava no 
céu junto de Deus, três aspectos do evangelho 
de João devem ser analisados: a) o que é a pa-
lavra de Deus mencionada por João; b) o tema 
central do evangelho; c) e a linguagem utiliza-
da.  [Por ora, apenas a questão “a”] Veremos que 
Jesus não é a Palavra de Deus, pois isto seria o 
mesmo que dizer que Ele é Deus. 

O que é a palavra de 
Deus em João 1:1? 
Não houve maior engano teológico do que a afir-
mação: Jesus é a palavra de Deus. Jesus não é a 
palavra de Deus. Jesus transmitiu a palavra de 
Deus. Jesus não pode ser ao mesmo tempo a pa-
lavra de Deus e o meio, o canal, através do qual 
a palavra de Deus foi transmitida. Isto não tem 



lógica. E, se Jesus não é a palavra de Deus, então 
Ele não estava no princípio “junto de Deus”. De 
fato, quem estava era a palavra, não Jesus. 

No máximo, podemos admitir que antes de todos 
os tempos o plano de Deus era ungir um homem 
— poderia ser outro, não apenas Jesus, mas Ele 
foi o eleito — o portador de Sua palavra (revela-
ção). Este plano Ele chamou de salvação. Deus 
concretizou seu plano através do homem Jesus. 
Jesus nascido na plenitude dos tempos recebeu 
a palavra de salvação que estava em Deus antes 
de todos os tempos e a transmitiu aos homens. 
Jesus e a palavra são coisas diferentes. 

Quatro passagens bíblicas que pa-
recem falar sobre Jesus

Quatro passagens são comumente usadas na 
tentativa de provar que Jesus é a palavra (Logos). 
Todas são mal aplicadas. São elas: João 1:1; João 
1:14, I João 1:1 e Apocalipse 19:13.

1 - O verbo era Deus

João 1:1 - “No princípio era o Verbo [palavra], e o 
Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.”



Os chamados Pais da Igreja usaram o sentido 
dado pela filosofia grega de um “ser-agente” para 
entender o texto de João 1:1. Este método ofus-
cou o sentido ao invés de esclarecê-lo. O Logos, 
em João, significa palavra-ação (criar) de Deus. 
Logos em João é “davar” no hebraico, a palavra 
que criou todas as coisas. O próprio Apóstolo no 
verso 3 diz que é a palavra criadora: Todas as 
coisas foram feitas por ela [palavra], e sem ela 
nada do que foi feito se fez. O sentido está claro: 
a palavra criadora estava em Deus e era Deus. 
João não diz que é um “SER” fora de Deus, não 
diz que é Jesus. Aliás, a menção a Jesus só apare-
ce muito mais tarde no texto, verso 17, mas para 
mostrar que Ele trouxe (como porta-voz) “a graça 
e a verdade”, completando o processo iniciado 
por Moisés (Moisés foi o porta-voz que trouxe a 
lei). João está dizendo que a palavra criadora de 
Deus chegou aos homens como palavra de vida 
(de salvação). Neste texto, Jesus não é a pala-
vra. Ele transmitiu a palavra. Ele não pode ser, 
ao mesmo tempo, a voz e porta-voz de Deus.

2 - Se fez carne

João 1:14 - “E o Verbo se fez carne, e habitou entre 
nós, e vimos a sua glória, como a glória do uni-



gênito do Pai, cheio de graça e de verdade.”

O verso 14 diz que a palavra “se fez carne”. Aqui, 
deve-se acompanhar o contexto. João introduz o 
texto com referência à palavra criadora (“davar” 
de Deus), versos 1 a 3. A partir de então, quatro 
pequenos contextos são apresentados entre os 
versos 1 e 3 até chegar o verso 14. O sentido de 
“davar” não pode ser abandonado. Assim, pri-
meiro, nos versos 4 e 5, a palavra criadora é vida 
e é luz dos homens. Segundo, nos versos 6 a 8 
o profeta João testifica da palavra criadora. Ter-
ceiro, os versos 9 a 11 dizem que a luz estava na 
palavra, que estava no mundo, por ela criado, 
mas ninguém a conheceu, ou a recebeu. Quarto, 
os versos 12 e 13 dizem que aqueles que conhece-
ram a palavra de Deus se tornaram seus filhos. 
O contexto até o verso 14 está relacionado à pa-
lavra (“davar”) criadora, não a Jesus. Quem “se 
fez carne” foi a palavra de Deus, não um deus. 

Resumindo:

1) Versos 1 a 3: A palavra criadora estava com 
Deus; 2) Versos 4 e 5: A palavra criadora é luz 
(conhecimento); 3) Versos 5 a 8: João Batista 
testifica da palavra criadora; 4) Versos 9 a 11: 



A luz (conhecimento) estava na palavra criado-
ra; 5) Versos 12 e 13: Quem conheceu a palavra 
criadora se tornou filho de Deus; 6) Verso 14: A 
palavra criadora chegou aos homens.

Vamos ao texto com a ajuda contextual:

“No princípio era a palavra, e a palavra estava 
com Deus, e a palavra era Deus. Ela [a PALAVRA] 
estava no princípio com Deus. Todas as coisas fo-
ram feitas (por ela) [pela PALAVRA], e sem (ela) 
[a PALAVRA] nada do que foi feito se fez. (Nela) 
[na PALAVRA] estava a vida, e a vida era a luz 
dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as 
trevas não a compreenderam.

Houve um homem enviado de Deus, cujo nome 
era João. Este veio para testemunho, para que 
testificasse da luz, para que todos cressem por 
ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse 
da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina 
a todo o homem que vem ao mundo.

[A PALAVRA] estava no mundo, e o mundo foi fei-
to (por ela) [pela PALAVRA], e o mundo não (a) 
conheceu [a PALAVRA]. Veio para o que era seu, 
e os seus não (a) receberam [a PALAVRA]. Mas, a 



todos quantos (a) receberam [a PALAVRA], deu-
lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos 
que crêem no seu nome {de Deus}; os quais não 
nasceram do sangue, nem da vontade da carne, 
nem da vontade do homem, mas de Deus. E a 
PALAVRA se fez carne {se tornou audível}, e ha-
bitou entre nós, e vimos a (sua) glória [da PALA-
VRA], como a glória do unigênito do Pai, cheio de 
graça e de verdade. João testificou (dela) [da PA-
LAVRA], e clamou, dizendo: Esta [PALAVRA] era 
aquela [PALAVRA] (de quem) [da qual] eu dizia: 
O que vem após mim é antes de mim, porque foi 
primeiro do que eu. E todos nós recebemos tam-
bém da (sua) plenitude [da PALAVRA], e graça 
sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés; a 
graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus 
nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, 
que está no seio do Pai, esse o revelou.” (João 1:1-
18)

Assim, a frase “se fez carne” nada mais é do que 
uma figura de linguagem semita para expressar 
materialização de algo abstrato. “Fazer carne” é 
tornar humano. No caso, possibilitar que os ho-
mens pudessem ouvir.

De acordo com Pe. Luiz Cechinato, o povo semita 



era simples, intituitivo, com uma linguagem con-
creta, personificando e encarnando o seu pensa-
mento. Por exemplo, não existe nesta linguagem 
a expressão “humanidade”. Para expressar a “na-
tureza humana” se usa a expressão “carne”. 

A palavra “se fez carne” porque chegou ao mun-
do na mensagem de Jesus. Ele humanizou a pala-
vra de Deus. Quem encarnou não foi Jesus. Jesus 
só aparece no verso 17 como Aquele que trouxe o 
que ainda faltava da palavra de salvação. Moi-
sés trouxe a lei, Jesus completa com a graça e a 
verdade, isto é, com a palavra de Deus. 

O tema central de João capítulo 1 é a palavra de 
Deus, não Jesus. A palavra não é Jesus. Jesus fa-
lou da palavra de Deus. Jesus não é nem a pala-
vra e nem Deus. A palavra é essencialmente di-
vina, Jesus é essencialmente humano. Jesus não 
pode ser, ao mesmo tempo, a palavra de Deus e 
o canal transmissor. 

Encarnação – apoio ao espiritismo

O desvio de sentido do texto de João 1:1 leva a ideia 
de encarnação. Encarnação não é uma doutrina 
bíblica. A doutrina da encarnação pressupõe que 



os homens não morrem em oposição à doutrina 
bíblica da mortalidade da alma e da ressureição. 
Pois, se os espíritos, ou almas, dos homens en-
carnam, eles não morrem, logo não precisam de 
ressurreição, consequentemente, não precisam 
de Cristo. Esta doutrina não é bíblica, é pagã.  

3 - A palavra da vida

I João 1:1 - “O que era desde o princípio, o que ou-
vimos, o que vimos com os nossos olhos, o que 
temos contemplado, e as nossas mãos tocaram 
da Palavra da vida.”

No mesmo sentido, I João 1:1, este texto já se en-
contra parcialmente explicado. O texto da car-
ta diz de forma direta o que é dito por analogia 
no evangelho. Que a palavra da vida estava no 
princípio com Deus e chegou literalmente ao 
mundo, sendo agora possível ouvi-la, senti-la 
e vê-la (compreender). João complementa com 
mais um elemento. Ele fala que esta palavra é a 
vida eterna. Porque a vida foi manifestada, e nós 
a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a 
vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi ma-
nifestada; (I João 1:2). Está claro que a palavra 
da vida eterna estava no princípio com Deus e, 



agora, está com os homens. Nenhum destes tex-
tos menciona Jesus. Não se pode confundir Jesus 
com a palavra criadora de Deus. Esta palavra ge-
rou o próprio Jesus. E isto seria uma contradição. 
Jesus não poderia gerar, ou criar, Ele mesmo.

4 - Se chama a Palavra de Deus 

Apocalipse 19:13 - “E estava vestido de veste tin-
gida em sangue; e o nome pelo qual se chama é 
a Palavra de Deus.”

Apocalipse 19:13 não é suficiente por si mesmo 
como prova de que Jesus é a palavra de Deus. As 
razões são: primeiro, o texto é simbólico; segun-
do, não aparece a palavra Jesus no texto; tercei-
ro, chegamos à conclusão que se trata de Jesus 
por interpretação; quarto, o sentido é de que o 
“cavaleiro” é chamado de palavra de Deus, não 
que seja a palavra; quinto, Ele também é chama-
do por outros nomes, “Fiel e Verdadeiro” (v. 11), 
e um de seus títulos é um nome “que ninguém 
sabia senão ele mesmo” (v. 12). Não dá para usar 
esta passagem de forma direta como prova de 
que Jesus é a palavra.

Em Apocalipse 6 aparecem quatro cavalos com 



seus quatro cavaleiros. Os estudos mais avan-
çados sobre o tema mostram que estes “cavalei-
ros” representam características de governos. 
Especificamente do Império Romano. Aqui em 
Apocalipse 19 não é diferente. De forma figura-
da, fala das características do governo de Deus 
que virá sobre a terra. Portanto, esta passagem 
está mais para uma representação simbólica do 
que para uma afirmação categórica. Um bom in-
terprete não a usará para afirmar que Jesus é a 
palavra. 

Vamos, agora, para outras passagens que mere-
cem nossa atenção principalmente porque elas 
demonstram que Jesus não é a palavra de Deus 
no sentido literal, mas que foi o canal pelo qual 
Deus transmitiu Sua palavra.

Jesus não é a personificação da 
Palavra de Deus

Os teólogos, quase sem exceção, transformam 
Jesus na palavra de Deus. Eles ignoram as passa-
gens que demostram Jesus como alguém à parte 
da palavra de Deus. Jesus e a palavra de Deus 
são distintos. Jesus nunca se apresentou como 
sendo a palavra de Deus, mas como aquele Mes-



sias que falava a palavra. 

Jesus não é a palavra, Ele transmitiu a palavra. 
Veja neste texto que a palavra de Deus é consi-
derada como algo à parte de Jesus. O próprio Je-
sus faz referência à palavra de Deus como algo 
fora dEle. “E não rogo somente por estes, mas 
também por aqueles que pela sua palavra hão 
de crer em mim;” (João 17:20) A palavra de Deus 
fomenta a crença em Jesus. Ele não é a palavra. 

Atos 10:36 mostra claramente que Jesus é o ca-
nal através do qual Deus trouxe sua palavra ao 
mundo: “Esta é a mensagem que Deus enviou 
aos filhos de Israel, evangelizando-lhes a paz 
por meio de Jesus Cristo-este é o Senhor de to-
dos.” O texto mostra que Deus enviou uma men-
sagem, não uma pessoa. A mensagem (palavra) 
veio por meio de (através) de uma pessoa, Jesus.

Hebreus 1:1: “Havendo Deus antigamente falado 
muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pe-
los profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias 
pelo Filho.” De fato, Jesus não é a palavra. Ainda 
que figuradamente alguém tente dizer que Jesus 
é a palavra, não faz sentido. 



Ele cresça e eu diminua

“João testificou dele, e clamou, dizendo: Este era 
aquele de quem eu dizia: O que vem após mim 
é antes de mim, porque foi primeiro do que eu,” 
(João 1:15) “Este é aquele que vem após mim, 
que é antes de mim, do qual eu não sou digno de 
desatar a correia da alparca.” (João 1:27) “Este é 
aquele do qual eu disse: Após mim vem um ho-
mem que é antes de mim, porque foi primeiro do 
que eu,” (João 1:30). 

Estes três textos parecem dizer que Jesus exis-
tia antes de João, mas sabemos que Ele nasceu 
depois. Na verdade é uma questão de sentido. A 
palavra grega traduzida como “antes” na maioria 
das versões, significa acima, superior. O próprio 
contexto mostra que João se humilha ao dizer 
que não era o “Cristo” e nem “digno de desatar 
a correia da alparca”. Então, o Cristo era “antes” 
e “primeiro” porque era mais importante, mais 
elevado. 

Os versos 27 e 30 se referem a Jesus, a pessoa 
que foi reconhecida por João como Cristo. Mas, 
o verso 15 não se refere a Ele, e sim à palavra de 
Deus, como já explicado acima. Portanto, no ver-



so 15, quem devia crescer, ou se tornar cada vez 
mais superior, era a palavra de Deus. 

Durante toda a Era Cristã, a mistura destes três 
conceitos Jesus, a palavra e Cristo, obscureceu o 
entendimento dos homens. É muito importante 
separar um do outro: LOGOS é a palavra de Deus; 
CRISTO é a função, o papel, a posição; e, JESUS 
é o homem. Exemplificando, seria o mesmo que 
dizer: um determinado homem, se tornou advo-
gado para defender um réu em juízo. Assim, Je-
sus foi o homem que cumpriu a missão de ser o 
Cristo ao divulgar a palavra de Deus para nossa 
salvação. 

Deus unigênito

“Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, 
que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer,” 
(João 1:18). 

Este não é um texto difícil de entender. A expres-
são “Deus unigênito” não ocorre em todas as ver-
sões, outras trazem “filho unigênito”. Portanto, 
foi uma questão de escolha do tradutor. E, seja 
qual for a expressão usada, o sentido trazido 
pelo contexto é a palavra de Deus. Assim, João, o 



evangelista, está dizendo que não é possível ver 
Deus, somente a palavra dEle é quem O revela. 
Ou seja, Deus fala de Si e nós ouvimos e vemos. 
A palavra gerada em Deus e comparada com a 
glória do “filho unigênito” [não está dizendo que 
é Jesus] chegou até nós “cheio de graça e de ver-
dade” através de Jesus, (v. 14 e 17). Como já men-
cionado anteriormente, a palavra de Deus foi em 
parte revelada por Moisés (a lei) e em parte por 
Jesus (a graça e a verdade). Esta palavra, ou este 
ensino, veio de Deus, como “Deus”, ou como “fi-
lho unigênito” e revelou Deus quando Jesus pre-
gou o evangelho. 

Conclusão

Um dos três pilares da preexistência é a ideia de 
que Jesus estava no céu junto de Deus. Esta ideia 
nasce da má compreensão de alguns textos do 
Evangelho de João. O texto mais usado com tal 
propósito é o capítulo 1. Talvez, este seja o texto 
mais mal compreendido durante toda a história 
do cristianismo. Procuramos, então, nesta parte 
desmistificar o conceito de que Jesus é a Palavra 
de Deus baseado neste capítulo. Jesus só pode-
ria estar no céu junto de Deus antes de nascer de 
Maria se Ele, de fato, fosse a palavra de Deus. 



Como mostrado, não é. É um erro teológico mui-
to grande dizer que Jesus é a palavra de Deus.  

Este erro começou com a aplicação filosófica do 
conceito grego do Logos como sendo um agente 
pessoal de Deus ao texto de João 1:1. Este erro foi, 
primeiro, cometido pelo filósofo judeu-helênico 
Filo no campo da filosofia e, depois, transporta-
do ao campo teológico pelos Pais da Igreja. Não 
tinha nada haver uma coisa com a outra. Daí re-
sultou que Jesus era o Logos de Deus. Ao esten-
der este conceito de que a palavra era Jesus por 
todo o texto, a conclusão foi de que Ele estava no 
céu, junto de Deus, era Deus e encarnou para vir 
ao mundo. Nada mais errado.

O Logos (palavra) que João fala é a palavra cria-
dora, a palavra de salvação, a palavra da vida 
que Deus enviou ao mundo através de Jesus, 
Seu Filho que Ele levantou entre os homens. Je-
sus não é a palavra de Deus. Jesus não é a en-
carnação e a personificação da palavra de Deus. 
Jesus também não é o Deus unigênito. Quem é 
comparada como “deus unigênito” é a palavra 
de Deus. E quando João Batista fala “ele cresça 
e eu diminua”, num contexto, fala da palavra de 
Deus, no outro, fala que Ele (Jesus como Messias 



e só nesta condição) é superior, não anterior. O 
Logos em João 1 não é Jesus. Jesus não é e não era 
Deus. Jesus não estava com Deus no princípio. 
Quem estava no “princípio” com Deus era a Sua 
palavra. 
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