Jesus veio por água e sangue
Jesus ter vindo por ‘água’, decorre do fato de Ele ter sido
gerado por Deus, de modo sobrenatural, ou seja, o ente Santo
que foi concebido no ventre de Maria, formado pelo Espírito
Santo, segundo o poder incompreensível (sombra) de Deus.

Jesus veio por água e sangue

“Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus
Cristo; não só por água, mas por água e por sangue. E o
Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade.” (1
Jo 5:6)

Introdução
Da asserção ‘Este é aquele que veio por água e sangue’,
depreende-se do texto que o apóstolo João fez referência ao
Verbo de Deus que, na plenitude dos tempos, se fez carne e
habitou entre os homens. (Lc 2:27-32; Jo 1:9-10; Hb 10:5; 1 Jo
1:1)
Mas, qual verdade o discípulo amado queria evidenciar, quando
destacou o fato de Jesus não ter vindo somente por ‘água’, mas
por ‘água’ e ‘sangue’? Que posicionamento doutrinário o
apóstolo amado estava defendendo, ao rechaçar o ataque dos
anticristos? O que representam as figuras ‘água’ e ‘sangue’,
em conexão com a vinda de Jesus, em carne?
A abordagem do evangelista João tem por objetivo combater
algumas heresias que surgiram no seio das primeiras
comunidades cristãs, já no primeiro século. Devemos lembrar
que as primeiras heresias que os apóstolos enfrentaram, foram
introduzidas nas igrejas por judeus que se diziam convertidos
ao cristianismo, pseudocrístãos, que exigiam que os novos

convertidos, dentre os gentios, se submetessem ao rito da
circuncisão. (At 15:1-5).
Dentre os judaizantes, surgiram os ‘ebionitas’, grupo
essencialmente farisaico, pois insistia em guardar a lei de
Moisés, através de ritos como circuncisão, guarda do sábado e
vegetarianismo. Esse grupo de judaizantes negava a divindade
de Cristo e o seu nascimento virginal e que Jesus se
distinguia dos outros homens, somente pela observância da lei.
Havia o segmento judaizante oriundo dos saduceus, que negava a
ressurreição dos mortos, o que foi fortemente combatido pelo
apóstolo Paulo. (1 Co 15:12)
“Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem
anjo, nem espírito; mas os fariseus reconhecem uma e outra
coisa.” (At 23:8)
Surgiram, também, os elquesaítas, outro tipo de judaísmo que
misturava especulações teosóficas e ascetismo. Eles rejeitavam
o nascimento virginal de Cristo e alegavam que Jesus seria um
mensageiro, profeta, espírito ou ser angelical, sem falar na
prática da circuncisão e do sábado.
Por influencia de algumas filosofias, surgiram movimentos que
desaguaram no gnosticismo e passaram a fazer distinção entre o
Jesus humano e o Messias; que este seria um espírito, que se
apossou daquele, no evento do batismo de João Batista e deixou
o seu corpo antes da crucificação.
A filosofia gnóstica acredita que toda matéria é
essencialmente má e somente o espiritual é bom, na essência.
Dai a ideia de que o corpo físico é mal, o que contrasta com o
espírito, o que levava tais ‘pseudos’ cristãos ao ascetismo, a
fim de subjugarem o corpo, para ascensão espiritual.
Daí surgiu alguns questionamentos acerca da natureza do Cristo
homem: Como Jesus poderia ser santo, se possuía um corpo
constituído de matéria orgânica?

A ‘mensagem’ do evangelho versus o ‘espírito’ do anticristo
“TODO aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus;
e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é
nascido.” (1 Jo 5:1)
Antes de analisar a asserção joanina de que Jesus não veio
somente por água, mas por água e sangue, se faz necessário
entender o contexto que levou o apóstolo João a fazer tal
declaração.
No primeiro verso do capítulo 4, da primeira epístola do
apóstolo João, o apóstolo amado recomenda aos cristãos que
provem os espíritos, pois, muitos falsos profetas haviam
surgido no mundo.
“AMADOS, não creiais a todo o espírito, mas provai se os
espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se
têm levantado no mundo.” (1 Jo 4:1)
Como se ‘prova’ os espíritos? Que espíritos são esses,
passiveis de serem julgados?
No versículo em análise, ‘espíritos’ referem-se a toda e
qualquer mensagem, palavra, ensinamento, doutrina, etc.
‘Provar’ um ‘espírito’ é o mesmo que julgar uma mensagem, uma
doutrina ou, um ensinamento, etc.
Da mesma forma que o paladar prova a comida, os ouvidos provam
as palavras, de modo que, quando os cristãos ouvem uma
mensagem, devem analisar se o que está sendo ensinado é de
Deus ou, não. (Jó 12:11)
O motivo de se provar ‘os espíritos’ foi destacado: muitos
falsos profetas haviam surgido no mundo. Para analisar se os
espíritos são provenientes de Deus ou, não, o apóstolo João
apresenta aos cristãos dois parâmetros objetivos:

a. Nisto conhecereis o Espírito de Deus: Todo o espírito
que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus,
e;
b. E todo[1] o espírito que não confessa que Jesus Cristo
veio em carne não é de Deus; mas este é o espírito do
anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que
já está no mundo. (1 Jo 4:2-3).
Admitir (confessar) que Jesus é o Filho de Deus, e que Ele
veio em carne, é o selo de autenticidade da mensagem
(espírito) para o cristão saber se ela (mensagem) procede de
Deus ou, não. Mas, se a mensagem do profeta (espírito) diz que
Jesus não veio em carne, tal espírito é proveniente do
anticristo.
A verificação da mensagem é objetiva, ou seja, o cristão deve
provar se a mensagem (espírito) do preletor (profeta) está em
conformidade com as Escrituras ou, não. Mensagens que neguem
que Jesus é o Filho de Deus ou, que neguem que Ele veio em
carne ou, que neguem que Ele ressuscitou ou, que neguem que
Ele é Deus, etc., peremptoriamente devem ser rejeitadas: “Quem
crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão
do seu ventre”. (Jo 7:38)
O espírito (mensagem) do anticristo, à época do apóstolo,
possuía duas vertentes principais:
a) negava que Jesus era o Filho de Deus (1 Jo 2:22) e;
b) que Jesus veio em carne. (1 Jo 4:3 )
As negativas do espírito do anticristo nos fazem compreender o
motivo pelo qual o evangelista João, já no início da carta,
foi enfático, ao dizer que ‘viu’, ‘ouviu’ e ‘tocou’ em Jesus
e, em seguida, fez a seguinte confissão: ‘… nossa comunhão é
com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo’, ou seja, Jesus é o
Filho de Deus.
“O QUE era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos

com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas
mãos tocaram, da Palavra da vida (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
manifestada); O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos,
para que, também, tenhais comunhão conosco; e a nossa
comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo.” (1 Jo
1:1-3)
Após expor a essência mentirosa da mensagem do anticristo, o
evangelista João enfatiza que todo aquele que crê que Jesus é
o Cristo é gerado de Deus e todo aquele que obedece (ama) a
Deus, também, obedece (ama) a Cristo: “TODO aquele que crê que
Jesus é o Cristo, é nascido de Deus; e todo aquele que ama ao
que o gerou, também, ama ao que dele é nascido.” (1 Jo 5:1; 1
Jo 2:22)
Uma pregação que anuncia que Jesus não veio em carne, não é de
Deus, e o evangelista destaca que muitos anticristos haviam
surgido no mundo, anunciando que Jesus não veio em carne (1 Jo
2:18). Os anticristos eram pessoas que tinham frequentado as
comunidades cristãs primitivas, mas que se distanciaram da
mensagem dos apóstolos e negavam a pessoa de Cristo. (1 Jo
2:22).

Conhecendo a Deus
Se uma pessoa não crê em Cristo, mas diz que ‘conhece[2]’ a
Deus, tal declaração é mentirosa, pois só conhece a Deus quem
guarda os seus mandamentos (1 Jo 1:3-5). Os anticristos diziam
que ‘conheciam’ a Deus, mas, como não obedeciam ao mandamento
de Deus, que é crer em Cristo, eram mentirosos. (1 Jo 2:4)
Quando afirmamos que é necessário crer em Cristo, ‘crer’
consiste em admitir, intelectualmente que:
a. Jesus veio ao mundo em carne;

b.
c.
d.
e.
f.
g.

nasceu na casa de Abraão e de Davi;
foi gerado de Deus, no ventre de uma virgem;
habitou as regiões da Galileia;
foi morto por mãos de pecadores;
ressurgiu ao terceiro dia e;
está assentado à destra de Deus, tudo, conforme o
previsto nas Escrituras. (Jo 7:38)

Observe que o apóstolo João fez uso da exortação do profeta
Isaias, quando recomendou aos cristãos a não amarem somente de
palavra e por língua (Mt 15:7-9). Os falsos cristãos diziam
amar a Deus, porém, tal declaração era somente de palavra e de
língua, visto que negavam a Deus, por não obedecerem ao
mandamento de Deus, que é crer em Cristo.
“Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas
por obra e em verdade.” (1 Jo 3:18; Is 29:13)
Ora, por certo que aqueles que saíram do meio dos cristãos
diziam amar a Deus, pois, se assim não afirmassem, não havia
motivo para o apóstolo João fazer esta colocação. O apóstolo
destaca algumas implicações que decorrem da confissão: – ‘Eu
amo a Deus’, pois se alguém ‘ama’ a Deus, também deve ‘amar’ a
Cristo, pois se não ‘amar’ a Cristo, na verdade, não ama a
Deus: “Para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem
não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou.” (Jo 5:23)
Compare: “… e todo aquele que ama ao que o gerou, também, ama
ao que dele é nascido.” (1 Jo 5:1)
Como Cristo era o enviado de Deus, quem cresse em Cristo, na
verdade, estava crendo em Deus, que O enviou.
“E Jesus clamou e disse: Quem crê em mim, crê, não em mim,
mas, naquele que me enviou.” (Jo 12:44)
Antes de prosseguirmos, vale destacar que ‘amar a Deus’ é
‘cumprir o seu mandamento’ (1 Jo 5:3 ) e o mandamento de Deus
é especifico: que os homens creiam em seu Filho Jesus Cristo.
(1 Jo 3:23 ) Quem crê que Jesus é o Cristo, é gerado de Deus,

pois amou a Deus. Amar a Deus consiste em obedecê-Lo, do mesmo
modo que amar a Cristo é obedecê-Lo. O amor em comento não diz
de um sentimento, mas de obediência, sujeição.
“Se me amais, guardais os meus mandamentos.” (Jo 14:15);
“Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o
que me ama; e aquele que me ama será amado de meu Pai, e
eu o amarei e me manifestarei a ele.” (Jo 14:21)
O apóstolo João demonstra que é sem valor algum, se dizer que
crê em Deus, se não crê que Jesus é o Filho de Deus. Não crer
em Cristo, é o mesmo que considerar Deus mentiroso, pois não
crê no testemunho que Deus deu acerca do seu Filho ou, que Ele
é o enviado de DEUS: “Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo
tem o testemunho; quem a Deus não crê, mentiroso o fez,
porquanto, não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu.”
(1 Jo 5:10)
Jesus lembrou aos seus discípulos sobre crerem em Deus, mas,
destaca que, também, era necessário crer n’Ele, pois, só
crendo em Cristo é que o homem ‘obedece’ (ama) a Deus.
“NÃO se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede
também em mim.” (Jo 14:1);
“E é por Cristo que temos tal confiança em Deus.” (2 Co
3:4)
Nesse sentido, o irmão Tiago censurou aqueles que diziam crer
que havia somente um Deus, pois, é sem valor dizer que crê em
um só Deus, se não obedece ao mandamento de Deus, que é crer
em Cristo: “Tu crês que há um só Deus; fazes bem. Também os
demônios o creem e estremecem.” (Tg 2:19 )
É por intermédio da confiança em Cristo, como o enviado de
Deus, que o homem, verdadeiramente, crê em Deus. Crer que
Jesus é o Cristo e que Deus o ressuscitou dentre os mortos,
efetivamente, é crer em Deus, pois as Escrituras são o

testemunho que Deus deu, acerca do seu Filho: “E por ele
credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu
glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus.”
(1 Pe 1:21)
Seguindo o raciocínio do evangelista João, qualquer que diz
‘conhecer’ a Deus, mas não guarda o que Ele determinou, é
mentiroso. E como se conhece a Deus? Crendo em Cristo, pois
este é o mandamento de Deus: “Aquele que diz: Eu o conheço,
mas, não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não
está a verdade.” (1 Jo 2:4); “E o seu mandamento é este: que
creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns
aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os
seus mandamentos, nele está e ele, nele. E nisto conhecemos
que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado.” (1 Jo
3:23-24)

Os nascidos de Deus
“Porque, todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é
a vitória que vence o mundo, a nossa fé.” (1 Jo 5:4)
O evangelista João demonstra que, qualquer pessoa (judeu ou
grego) que crê que Jesus é o Cristo, é nascida de Deus (1 Jo
5:1), portanto, essa pessoa, por crer em Cristo, venceu o
mundo, isso porque recebeu poder de ser feito filho de Deus.
(Rm 8:37) Por que essa pessoa venceu o mundo? Porque os filhos
de Deus são participantes da natureza divina e escaparam da
corrupção que há no mundo: “Pelas quais ele nos tem dado
grandíssimas e preciosas promessas, para que, por elas,
fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da
corrupção, que, pela concupiscência, há no mundo.” (2 Pe 1:4)
Em Cristo, o crente é mais que vencedor, pois, é uma nova
criatura, gerada segundo Deus, em verdadeira justiça e
santidade. (Ef 4:24) A vitória do crente resume-se em ser uma
nova criatura, pois, em Cristo, o homem vence o mundo. (Gl

3:23; Jo 16:33; 1 Jo 4:4; 2 Pe 2:20)
Por estar em Cristo, o crente é uma nova criatura, pois,
morreu e ressurgiu com Cristo. Sobre o crente não pesa nenhuma
condenação, pois, as coisas velhas passaram e tudo se fez
novo. (2 Co 5:17).
O crente escapou da corrupção que há no mundo, ou seja, foi
liberto do pecado e do engano, que mantém os homens
entenebrecidos no entendimento: “Porquanto, se, depois de
terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do
Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos
nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o
primeiro.” (2 Pe 2:20; Ef 4:18)
Após crer que Jesus é o Filho de Deus (1 Jo 5:5), o homem é
participante da natureza divina, portanto, escapou da
corrupção, decorrente da ofensa de Adão, pela qual os homens
foram feitos pecadores: “Sendo de novo gerados, não de semente
corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva,
e que permanece para sempre.” (1 Pe 1:23; 2 Pe 1:4; 1 Co
15:50; Rm 8:17; 1 Jo 4:3) Se o homem abandona a Palavra de
Cristo, renega a sua fé e volta ao status quo anterior, porque
não perseverou, uma vez que a perseverança é a obra perfeita
da fé!

Aquele que veio por água e sangue
Após demonstrar que, por intermédio do evangelho, os cristãos
são filhos de Deus e venceram o mundo (1 Jo 5:1-4), o
apóstolo, novamente, enfatiza a vitória dos que creem em
Cristo, e aproveita para afirmar, novamente, que Jesus é o
Filho de Deus, através da seguinte pergunta:
“Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus
é o Filho de Deus?” (1 Jo 5:5)

É, em função da essência do evangelho, de que Jesus Cristo é o
Filho de Deus, que o apóstolo João enfatiza que Cristo Jesus
veio por ‘água’ e ‘sangue’, o que para ele era prova
suficientemente contundente para demonstrar que: a) Jesus é o
Filho de Deus e; b) veio ao mundo, em carne.
“Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus
Cristo; não só por água, mas por água e por sangue. E o
Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a
verdade.” (1 Jo 5:6)
Na asserção ‘Jesus veio em carne’, o termo ‘carne’ foi
utilizado pelo apóstolo João para destacar a humanidade de
Cristo, conforme o escritor aos Hebreus aponta:
“E, visto como os filhos participam da carne e do sangue,
também ele participou das mesmas coisas, para que, pela
morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é,
o diabo.” (Hb 2:14)
O fato de Jesus Cristo ter tido um corpo constituído de
material orgânico (carne, sangue e ossos), como todos os
outros homens que vem ao mundo, demonstra que Ele, em tudo foi
semelhante aos homens: “E o Verbo se fez carne e habitou entre
nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai,
cheio de graça e de verdade.” (Jo 1:14)
O fato de Jesus ter vindo em carne, é de total relevância para
o evangelho, tanto que o apóstolo João dá testemunho de que os
seus olhos contemplaram e que ele pode tocar o Cristo
(inclusive reclinou em seu peito). (Jo 13:23):
“O QUE era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos
com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas
mãos tocaram da Palavra da vida.” (1 Jo 1:1); “E o Verbo
se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória,
como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de
verdade.” (Jo 1:14)

Por qual motivo João enfatiza o fato de Jesus ter vindo por
água e sangue e porque destaca que ele não veio somente por
água, mas por água e sangue?

Água e Espírito
“Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade, na verdade, te digo
que, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de
Deus.” (Jo 3:3)
No diálogo entre Jesus e Nicodemos, é evidenciado que o reino
dos céus está vetado a qualquer homem que não nascer de novo.
(Jo 3:3)
Nicodemos não entendeu a exposição de Jesus e quis saber como
poderia um homem, sendo velho, nascer de novo:
– ‘Como pode um homem nascer, sendo velho? Pode,
porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e
nascer?’ (Jo 3:4)
Foi, quando Jesus apresentou a essência do novo nascimento,
evento que Nicodemos – na condição de mestre, em Israel –
deveria conhecer: – “Na verdade, na verdade te digo que,
aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar
no reino de Deus.” (Jo 3:5 e 9 a 10)
Nicodemos não podia entrar no reino dos céus porque não tinha
nascido da água e do Espírito. Ele era nascido da carne e do
sangue, portanto, descendente da semente corruptível de Adão.
Sobre Nicodemos pesava uma condenação decorrente da ofensa de
Adão e como os demais homens, que não conhecem a Cristo,
estava alienado da glória de Deus. (Rm3:23)
Ora, a condenação do pecado está vinculada ao nascimento
natural, ou seja, ao nascimento segundo a vontade do varão,
vontade da carne e do sangue (Jo 1:13). É por isso que o
apóstolo João demonstra que, aquele que crê em Cristo, é

gerado de Deus e venceu o mundo, ou seja, não está mais
sujeito à condenação que pesa sobre os descendentes da carne e
do sangue de Adão, por haver nascido de novo, por intermédio
do evangelho.
O apóstolo Pedro demonstra que o crente tem direito a uma
herança incorruptível e incontaminável, após ser de novo
gerado, ou seja, está livre da condenação e adquiriu o direito
a herdar o reino de Deus:
“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo
que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo,
para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo
dentre os mortos, Para uma herança incorruptível,
incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos
céus para vós.” (1 Pe 1:3-4);
“De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na
morte; para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os
mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós, também, em
novidade de vida.” (Rm 6:4);
“Mas, agora temos sido libertados da lei, tendo morrido
para aquilo em que estávamos retidos; para que sirvamos em
novidade de espírito e não na velhice da letra.” (Rm 7:6)
Para nascer da água e do Espírito, basta crer que Jesus é o
Cristo, conforme explica o apóstolo João:
“TODO aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de
Deus.” (1 Jo 4:1);
“… qualquer que ama, é nascido de Deus e conhece a Deus.”
(1 Jo 4:7)
Qualquer pessoa que recebe o Filho de Deus como Senhor, ou
seja, que crê em Jesus, recebe poder para ser feito filho de
Deus. Ora, nascer de Deus, não ocorre por meio da vontade da
carne, nem da vontade do varão e nem do sangue, mas, sim pela

vontade de Deus. “Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o
poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu
nome; Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da
carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.” (Jo 1:12-13)
O evangelista João teve de explicar, detalhadamente, como o
homem é feito filho de Deus, porque os seus concidadãos
(judeus) entendiam, equivocadamente, que eram filhos de Deus,
por serem descendentes da carne e do sangue de Abraão. Os
judeus entendiam que bastavam ter o sangue e a carne de
Abraão, que já tinham direito à salvação: “E não presumais, de
vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão; porque eu vos
digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a
Abraão.” (Mt 3:9)
Aquele que crê em Cristo é crucificado com Cristo, morre e é
sepultado com Ele (Rm 6:4), ou seja, é ‘batizado’ na morte de
Cristo (Rm 6:3), de sorte que o crente ressurge com Cristo uma
nova criatura. É pela ressurreição de Cristo, dentre os
mortos, que o crente é de novo gerado, da água e do Espírito:
“Sepultados com ele no batismo, nele, também, ressuscitastes,
pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos.”
(Cl 2:12)
O apóstolo Pedro, ao falar do novo nascimento, aponta para o
lavar regenerador da Palavra:
“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo
que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo
para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus
Cristo, dentre os mortos (…) Purificando as vossas almas,
pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor
fraternal, não fingido; amai-vos, ardentemente, uns aos
outros, com um coração puro; Sendo, de novo gerados, não
de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra
de Deus, viva e que permanece para sempre,” (1 Pe 1:3 e 22
a 23);

“Santifica-os na tua verdade; a tua palavra é a verdade.”
(Jo 17:17);
“Esta é, pois, a parábola: A semente é a palavra de Deus.”
(Lc 8:11 );
“Vós já estais limpos, pela palavra que vos tenho falado.”
(Jo 15:3.
Cada indivíduo, em particular, que crê em Cristo, é
purificado, limpo pela palavra da verdade, que é viva e
eficaz, ou seja, ao crer em Cristo, ocorre a lavagem pela água
(palavra): “Para a santificar, purificando-a com a lavagem da
água, pela palavra.” (Ef 5:26); “Cheguemo-nos com verdadeiro
coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações
purificados da má consciência e o corpo lavado com água
limpa.” (Hb 10:22; Hb 4:2)
O novo nascimento foi previsto pelo profeta Ezequiel, nos
seguintes termos:
“Então

aspergirei

água

pura

sobre

vós

e

ficareis

purificados; de todas as vossas imundícias e de todos os
vossos ídolos, vos purificarei. E dar-vos-ei um coração
novo e porei dentro de vós um espírito novo; e tirarei da
vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de
carne.” ( Ez 36:25-26)
Qual o significado de ‘água’ e ‘Espírito’ em João 3, verso 5?
A ‘água’ é a palavra de Deus, o mesmo que a semente, que
concede a natureza divina aos que creem: “Qualquer que é
nascido de Deus não comete pecado; porque a sua semente
permanece nele; e não pode pecar, porque é nascido de Deus.”
(1 Jo 3:9); “Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que
diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que
nos chamou pela sua glória e virtude; Pelas quais ele nos tem
dado grandíssimas e preciosas promessas, para que, por elas,
fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da

corrupção, que pela concupiscência há no mundo.” (2 Pe 1:3-4)
“Espírito” diz do próprio Deus que, por meio da sua palavra,
concede vida ao homem. É por isso que o Espírito diz: “Então
aspergirei água pura sobre vós…” ( Ez 36:25).O Espírito é o
Deus eterno que cria (bara), por intermédio da sua palavra,
concedendo, ao homem que crê, um novo coração e um novo
espírito, ou seja, o Espírito promove o novo nascimento, por
intermédio da Sua palavra. (Sl 51:10)
Uma lição que todos os homens precisam aprender é que o homem
viverá da palavra de Deus e não só de pão. Se Deus alerta que
o homem ‘viverá’, é porque está morto, diante de Deus, por
causa da ofensa de Adão, e só por intermédio da Sua palavra
terá vida. “E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou
com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram;
para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas
de tudo o que sai da boca do SENHOR viverá o homem.” (Dt 8:3)

Carne e sangue
“E agora digo isto, irmãos: que a carne e o sangue não podem
herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção.”
(1 Co 15:50)
Há um paralelo entre a fala de Jesus e a abordagem paulina,
nos seguintes versos:
“Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade, na verdade, te
digo que, aquele que não nascer de novo, não pode ver o
reino de Deus.” (Jo 3:3)
“E agora digo isto, irmãos: que a carne e o sangue não
podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a
incorrupção.” (1 Co 15:50)
Nicodemos era judeu, juiz, mestre e fariseu, portanto, alguém
que entendia que era digno do reino dos céus, por ser

descendente da carne e do sangue de Abraão. O discurso: –
‘Temos por pai a Abraão’; –‘Nosso pai é Abraão’; – ‘Temos um
pai, que é Deus’, não foi aceito por Cristo, portanto,
Nicodemos precisava nascer de novo, para se tornar filho de
Deus: “Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus
disse-lhes: Se fôsseis filhos de Abraão, faríeis as obras de
Abraão.” (Jo 8:39); “Vós fazeis as obras de vosso pai.
Disseram-lhe, pois: Nós não somos nascidos de prostituição;
temos um Pai, que é Deus.” (Jo 8:41)
Gerados pela carne e pelo sangue, não podem herdar o reino de
Deus, mas, tão somente os gerados da água e do Espírito, os
que nasceram de novo.
Os judeus leram nas Escrituras a promessa que Deus fez a
Abraão, de que em Abraão seriam benditas todas as famílias da
terra, mas os descendentes de Abraão se equivocaram, em não
observar que, em Isaque, a descendência de Abraão, ainda,
seria chamada e não que eles eram essa descendência.
A descendência que seria chamada não falava dos israelitas
(muitos), mas, de Cristo (uma só):
“Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua
descendência. Não diz: E às descendências, como falando de
muitas, mas como de uma só: E à tua descendência, que é
Cristo.” (Gl 3:16);
“Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos;
mas: Em Isaque será chamada a tua descendência.” (Rm 9:7)
Se a descendência de Abraão seria chamada em Isaque e não em
Abraão, segue-se que a filiação de Abraão é pela promessa e
não por ‘carne’ e ‘sangue’. Cristo Jesus é o descendente
prometido a Abraão, em quem todas as famílias da terra são
benditas, o que demonstra que ‘carne’ e ‘sangue’ não possuem
valor algum para dar direito à promessa.
“Porque todos sois filhos de Deus, pela fé, em Cristo

Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já
vos revestistes de Cristo. Nisto, não há judeu nem grego;
não há servo nem livre; não há macho nem fêmea; porque,
todos vós sois um em Cristo Jesus. E, se sois de Cristo,
então sois descendência de Abraão e herdeiros, conforme a
promessa.” (Gl 3:26-29).
O apóstolo Paulo afirmou, aos irmãos de Corinto, durante uma
explanação, acerca da ressurreição dos mortos, que ‘carne’ e
‘sangue’ não podem herdar o reino dos céus. A explicação
paulina se fez necessária, porque algumas pessoas passaram a
apregoar aos cristãos que os mortos não ressuscitavam (1 Co
15:12) e o apóstolo combateu, veementemente, essa doutrina,
através de vários argumentos. (1 Co 15:13-20)
Durante a defesa desse aspecto importante do evangelho, o
apóstolo fez um paralelo entre Adão e Cristo, demonstrando
que: a) por Adão veio a morte (condenação) e todos os seus
descendentes morreram, porém; b) por Cristo Jesus veio a
ressurreição dos mortos e todos são vivificados n’Ele. (1 Co
15:21-22)
O alerta do apóstolo era para que os cristãos não se
enganassem, portanto, deveriam ficar atentos para o fato de
que as más conversações corrompem a doutrina do evangelho. Ele
apela aos cristãos de Corinto que voltassem à sobriedade, ou
seja, a ‘sobriedade’ é figura que contrapõe outra figura, o
‘vinho da contenda’, ou seja, a doutrina dos judaizantes. (1
Co 15:33)
Após defender a doutrina da ressurreição dos mortos, o
apóstolo se antecipa e formula algumas perguntas que os
contradizentes, possivelmente, fariam para contrapor à
exposição do apóstolo dos gentios. Dai a pergunta: – “Como
ressurgirão os mortos? E com que corpo virão?” (1 Co 15:35)
A resposta do apóstolo visava um grupo específico de pessoas:
os judaizantes. O ensinamento do apóstolo visava desfazer um

entendimento equivocado, pois é salutar à Igreja de Cristo,
que é formada de indivíduos, provenientes de todos os povos,
em todas as épocas, que compreendam que os mortos hão de
ressuscitar.
A resposta do apóstolo Paulo foi dada para contrapor ao
ensinamento dos ‘loucos’, ou seja, dos judeus ‘insensatos’,
que, nesse quesito doutrinário, diziam, especificamente, dos
saduceus: “Porque os saduceus dizem que não há ressurreição,
nem anjo, nem espírito; mas os fariseus reconhecem uma e outra
coisa.” (At 23:8)
Após explicar como há de ser os corpos dos que ressurgirem
dentre os mortos, o apóstolo faz um paralelo entre Jesus e
Adão, demonstrando que:
a. Jesus é o último Adão, espírito vivificante;
b. Adão, o primeiro homem, criado alma vivente. (1 Co
15:45)
Aproveitando o que estava explicando que, como Adão, assim,
eram os seus descendentes terrenos e como Cristo, também, há
de ser os celestiais (da mesma forma que todos herdaram a
imagem de Adão, os que creem herdarão a imagem de Cristo) (1
Co 15:48-49), o apóstolo Paulo esclarece que ‘carne’ e
‘sangue’ não podem herdar o reino dos céus, nem a corrupção
herdar a incorrupção. (1 Co 15:50)
Quando o apóstolo diz que ‘carne’ e ‘sangue’ não podem herdar
o reino dos céus, ele está enfatizando que tais elementos não
dão direito aos homens (quem quer que seja, judeu ou gentio)
de entrar no reino dos céus. Ser descendente da carne e do
sangue de Abraão, ou de qualquer outra personalidade, não dá
direito ao reino dos céus.
Devemos considerar que, apesar de estar escrevendo a uma
igreja, que ficava em uma cidade gentílica – Corinto – na
igreja de corinto havia judeus e gentios. O conhecimento
transmitido era para toda a igreja, pois deveriam compreender

que, na ressurreição o corpo mortal será transformado em um
corpo glorioso.
Isso significa que o corpo constituído de matéria orgânica não
pode herdar o reino dos céus, sem, antes, ser revestido de
imortalidade e incorruptibilidade. Nos céus não entrarão
judeus, gregos, romanos, bárbaros, servos, livres, homens,
mulheres, etc. Só tem direito à salvação os gerados de novo
pela fé em Cristo Jesus (Gl 3:26-29), portanto, se algum
cristão na igreja de corinto se gloriava (jactância) de ser
descendente da carne e do sangue de Abraão, diante desta
exposição paulina deveria compreender que carne e sangue não
dão direito a entrar nos céus.
Além do mais, a corrupção não herda a incorrupção, de modo
que, mesmo um crente em Cristo, descendente da carne de
Abraão, para entrar nos céus, tal corpo deverá ser
transformado. A corrupção que o apóstolo Paulo faz referência,
diz da existência fugaz dos homens gerados da semente
corruptível de Adão, o que contrapõe à condição daqueles que
permanecem para sempre. (1 Jo 2:17; 1 Pe 1:23-25).
Pela ofensa de Adão entrou o pecado no mundo e pelo pecado a
morte. Como a morte é penalidade imposta a todos os
descendentes de Adão e é isso que os tornam escravos do
pecado, por isso é dito que todos os homens pecaram. (Rm 5:12)
O termo ‘pecado’, no verso acima, não tem conteúdo de ordem
moral. O termo deve ser compreendido, segundo a linguagem do
camponês, quando vê um fruto impróprio para o consumo e diz: –
‘O fruto pecou’. Ora, isso não significa que o fruto fez
alguma coisa inconveniente ou, moralmente, reprovável, antes,
que ele é impróprio para o consumo.
De igual modo, é
impróprios para o
glória nos homens,
por causa da ofensa

dito que todos pecaram, porque ficaram
propósito de Deus, em manifestar a sua
quando a morte passou a todos os homens,
de Adão.

O corpo gerado a partir da semente corruptível de Adão é
sujeito ao pecado, portanto para entrar no reino dos céus,
precisa morrer para o que estava retido e nascer de novo:
“Mas, agora, temos sido libertados da lei, tendo morrido para
aquilo em que estávamos retidos; para que sirvamos em novidade
de espírito e não na velhice da letra.” (Rm 7:6)
Após crer em Cristo, para ser gerado de novo, o crente serve a
Deus, segundo o evangelho (novidade de espírito), diferente
daqueles que, por estarem entenebrecidos no entendimento,
procuram servir a Deus na velhice da letra: “O qual nos fez,
também, capazes de ser ministros de um novo testamento, não da
letra, mas do espírito; porque a letra mata e o espírito
vivifica.” (2 Co 3:6)
Os judeus serviam a Deus sem entendimento, ou seja, na velhice
da letra. (Rm 10:2) E como serviam? Gloriavam-se na ‘carne’ e
no ‘sangue’ de Abraão e não consideraram que as Escrituras
protestavam contra eles, dizendo:
“Porque Toda a carne é como a erva e toda a glória do
homem como a flor da erva. Secou-se a erva, e caiu a sua
flor” (1 Pe 1:24)
Se toda carne é como a flor da erva, não se excetua a carne
dos judeus, daí o alerta de Jeremias:
“Assim diz o SENHOR: Maldito o homem que confia no homem,
que faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do
SENHOR!” (Jr 17:5)
É nesse sentido que o apóstolo Paulo escreveu dizendo:
“E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as
desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são;
Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois
dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus
sabedoria, justiça, santificação e redenção; Para que,
como está escrito: Aquele que se gloria, glorie-se no

Senhor.” (1 Co 1:28-31)
Os judeus se gloriavam no fato de serem descendentes da carne
de Abraão e por serem circuncidados, conforme o rito da lei
mosaica, porém, a verdadeira circuncisão pertence aos
cristãos, que circuncidaram o coração, ao morrerem com Cristo:
“Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus, em
espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na
carne.” (Fl 3:3); “Pois que muitos se gloriam segundo a carne,
eu também me gloriarei.” (2 Co 11:18); “Aquele, porém, que se
gloria, glorie-se no SENHOR.” (2 Co 10:17); “Porque, nem ainda
esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que
vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne.” (Gl 6:13)
Após nascer de novo, o crente tem direito ao reino dos céus,
conforme a promessa, mas só entrará no reino, quando for
transformado, de modo que, o que é mortal e corruptível, seja
revestido da imortalidade e da incorruptibilidade: “Sendo de
novo gerados, não de semente corruptível, mas da
incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para
sempre.” (1 Pe 1:23)
Agora, analisando sistemicamente, o Novo Testamento, os termos
‘carne’ e ‘sangue’ possuem vários significados, conforme o
contexto em que são empregados.
‘Carne’ e ‘sangue’ podem fazer referência:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

à natureza pecaminosa herdada de Adão;
aos descendentes de Adão;
à natureza humana;
ao vínculo familiar;
à nacionalidade (judeu e gentio);
ao corpo constituído de matéria orgânica, etc.

Demanda ao leitor, muita atenção, ao se deparar com os termos
‘carne’ e ‘sangue’, pois, podem ser utilizados para fazer
referência ao nascimento natural, como lemos:

“Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne,
nem da vontade do homem, mas de Deus.” (Jo 1:13)
O nascimento natural decorre da vontade do varão, da vontade
da carne e do ‘sangue’, já o novo nascimento decorre da ‘água’
e do ‘Espírito’. Primeiro, é o nascimento, segundo a ‘carne’ e
o ‘sangue’, depois, o nascimento, segundo a ‘água’ e o
‘Espírito’, por isso é dito que o nascimento, segundo o último
Adão, é um ‘novo’ nascimento: “Mas não é primeiro o
espiritual, senão o natural; depois, o espiritual.” (1 Co
15:46).
“Carne” e “sangue” referem-se à geração natural, ou seja, ao
nascimento, segundo Adão, daí a máxima: ‘o que é nascido da
carne, é carne’, portanto, terreno e herda a corrupção,
proveniente da ofensa de Adão. (Jo 3:6; 1 Co 15:47).
Essencialmente, “carne” e “sangue” são elementos que vinculam
os homens ao primeiro pai, Adão.
Agora, quando lemos que o apóstolo Paulo não consultou ‘carne’
e ‘sangue’, quando saiu a evangelizar os gentios, os termos
são empregados no sentido de ‘concidadãos’, o que remete ao
vínculo familiar, nacionalidade ou, etnia: “Revelar seu Filho
em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a
carne, nem o sangue.” (Gl 1:16)
Quando é dito que os cristãos não têm que lutar contra ‘carne’
e ‘sangue’, o apóstolo demonstra que os cristãos não lutam
contra os homens (carne) e nem contra determinada etnia
(sangue), quer sejam eles judeus, gregos, romanos ou,
bárbaros. “Porque não temos que lutar contra a carne e o
sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades,
contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes
espirituais da maldade, nos lugares celestiais.” (Ef 6:12)
O escritor aos Hebreus enfatizou que Jesus participou da
‘carne’ e do ‘sangue’ para que, pela morte, aniquilasse o
diabo. Por causa da paixão da morte, quando se fez ‘carne’, em

tudo Cristo se fez semelhante aos homens: “E o Verbo se fez
carne e habitou entre nós…” (Jo 1:14)
Quando é dito que Jesus participou da ‘carne’ e do ‘sangue’,
significa que Ele teve um corpo de matéria orgânica, assim,
como todos os homens, porém, sem vinculo com o pecado, por não
ter entrado no mundo por Adão, mas, por Deus. (Sl 22:10)
A ênfase da abordagem do escritor aos Hebreus é a natureza
humana, da qual Cristo foi participante e, por participar das
mesmas coisas que todos os homens, foi possível a Cristo
provar a morte por todos: “Vemos, porém, coroado de glória e
de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os
anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de
Deus, provasse a morte por todos (…) E, visto como os filhos
participam da carne e do sangue, também ele participou das
mesmas coisas, para que, pela morte aniquilasse o que tinha o
império da morte, isto é, o diabo.” (Hb 2:9 e 14)
Agora, no paralelo que o apóstolo Paulo construiu entre Adão e
Cristo, apresentando ambos como cabeças de gerações (primeiro
e último Adão, respectivamente), há algumas questões que
envolvem os termos ‘carne’ e ‘sangue’: Adão foi criado alma
vivente e Cristo, o último Adão, foi feito espírito que dá
vida: “Assim está, também, escrito: O primeiro homem, Adão,
foi feito em alma vivente; o último Adão, em espírito
vivificante.” (1 Co 15:45).
Quando os homens vêm ao mundo, são participantes da carne e do
sangue de Adão, de modo que possuem a mesma imagem do homem
terreno e a mesma natureza. Por compartilhar a mesma natureza
de Adão, os descendentes da carne e do sangue estão sujeito à
morte, mesma condenação que pesou sobre Adão.
Para nascerem de novo, é necessário aos homens nascidos
segundo a carne e o sangue de Adão, participarem da ‘carne’ e
do ‘sangue’ de Cristo. Como? Comendo e bebendo, pois a carne
de Cristo, verdadeiramente, é comida e o sangue de Cristo,

verdadeiramente, é bebida.
“Jesus, pois, lhes disse: Na verdade, na verdade vos digo
que, se não comerdes a carne do Filho do homem e não
beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem
come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e
eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne,
verdadeiramente, é comida e o meu sangue, verdadeiramente,
é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue
permanece em mim e eu, nele. Assim, como o Pai, que vive,
me enviou e eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se
alimenta, também viverá por mim.” (Jo 6:53-57)
Enquanto o homem gerado segundo a semente de Adão é
participante da corrupção, decorrente da condenação, pela
ofensa, o homem participante da carne e do sangue de Cristo, é
participante da bem-aventurança, pelo dom gratuito de Deus.
(Rm 5:15-19)
O apóstolo Paulo demonstra que a filiação de Abraão se adquire
pela fé em Cristo, ou seja, só é filho de Deus aquele que se
alimenta da carne e do sangue de Cristo. Somente, através da
carne e do sangue de Cristo, que o homem alcança a natureza
divina, escapa da corrupção que há no mundo e é herdeiro de
Deus: “Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo
Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos
revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego; não há
servo, nem livre; não há macho, nem fêmea; porque todos vós
sois um, em Cristo Jesus. E, se sois de Cristo, então, sois
descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa.” (Gl
3:26-29).

Água e sangue
A asserção contida no capítulo 5, da primeira epístola de
João, de que Jesus Cristo ‘veio por água e sangue’, tem por
objetivo combater os seguintes erros doutrinários, que haviam

surgido nas comunidades cristãs:
a) De que Jesus não era o Messias, o Filho de Deus, e;
b) De que Jesus não veio em carne.
Daí a assertiva joanina:
“Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus
é o Filho de Deus?” (1 Jo 5:5);
“E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio
em carne, não é de Deus; mas este é o espírito do
anticristo, do qual já ouvistes, que há de vir e eis que
já está no mundo.” (1 Jo 4:3)
Negar o fato de que Jesus é o Ungido de Deus e que Ele veio em
carne, são posicionamentos doutrinários contrários às
Escrituras e, para prevenir os cristãos do engano dos falsos
mestres, o evangelista João enfatizou que Jesus veio por
‘água’ e ‘sangue’.
Pela relevância que o tema possui, o discípulo amado destaca
que Jesus Cristo não veio somente por ‘água’, mas que Ele veio
por ‘água’ e ‘sangue’, como evidência inequívoca de que Jesus
é o Filho Bendito de Deus.
Ao identificar algumas falsas doutrinas que surgiram nas
comunidades cristãs, acerca da pessoa de Jesus, depreende-se
do texto da sua primeira epístola que o evangelista combateu
tais erros, ao enfatizar que Jesus ‘veio’, tanto por ‘água’,
quanto por ‘sangue’.
Além de afirmar que Jesus veio por ‘água’ e ‘sangue’, o
apóstolo destaca que Jesus não veio somente por ‘água’, mas
por ‘água’ e por ‘sangue’, demonstrando que é de suma
importância para a compreensão do evangelho, entender o fato
de que Jesus, também, veio por ‘sangue’.
Quando se compreende que tudo o que o apóstolo João escreveu,

na sua primeira epístola e no seu evangelho, teve o condão de
demonstrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, os elementos
para compreender o motivo pelo qual Jesus veio, não somente
por água, mas por água e por sangue, tornam-se evidentes: a
defesa do evangelho.
“Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do
Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e
para que creiais no nome do Filho de Deus.” (1 Jo 5:13; Jo
20:31)
Demonstrar que Jesus é o Cristo, era um cuidado constante do
apóstolo João, tanto que, no início do seu evangelho, ele
enfatiza que o Verbo se fez carne e que Ele pode ver a glória
do Unigênito Filho de Deus: “E o Verbo se fez carne e habitou
entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do
Pai, cheio de graça e de verdade.” (Jo 1:14)
A defesa constante dessa verdade, era em função da oposição do
espírito do anticristo, ou seja, da doutrina divulgada pelos
falsos profetas, de que Jesus não era o Filho de Deus e de que
Ele não veio em carne.
Como a análise desse texto centra-se na primeira Epístola do
evangelista João, percebe-se que ele é enfático, ao evidenciar
que, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é gerado
(filho) de Deus e complementa, confessando que Jesus veio por
‘água’ e por ‘sangue’.
Jesus ter vindo por ‘água’ e por ‘sangue’, é apresentado como
prova contundente de que Cristo é o Filho de Deus e a ênfase
no ‘sangue’, quando o apóstolo diz que Cristo não veio somente
por ‘água’, mas por ‘água’ e por ‘sangue’, é prova de que
Jesus também veio em carne.
“Este é aquele que veio por água e por sangue, isto é,
Jesus Cristo; não só por água, mas por água e por sangue.
E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a
verdade.” (1 Jo 5:6)

O apóstolo João faz uma defesa da verdade do evangelho,
estampando provas, de modo a preservar a mesma mensagem
anunciada pelo apóstolo Paulo, no início da sua epístola aos
cristãos de Roma:
“Acerca de seu Filho, que nasceu da
segundo a carne, declarado Filho
segundo o Espírito de santificação,
mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor.”

descendência de Davi,
de Deus, em poder,
pela ressurreição dos
(Rm 1:3-4)

Cristo é apresentado pelo evangelista João como ‘aquele’ que
‘veio’ por ‘água’ e por ‘sangue’. Quando é dito que Jesus
‘veio’, o verbo grego ‘ἐλθὼν’ no aoristo foi o modo que o
apóstolo utilizou para descrever a encarnação do Verbo eterno.
O evento sobrenatural, em que o Verbo eterno, despido de sua
glória, se fez carne e passou a habitar entre os homens, foi
resumido no verbo ‘vir’. (Jo 1:4; Fl 2:7)
Devemos ter em mente que Cristo Jesus, que nasceu de uma
virgem, lá em Belém da Judeia, há pelo menos dois mil anos, é
uma das pessoas da divindade, portanto, o Criador de todas as
coisas: “No princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus e o
Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as
coisas foram feitas por ele e sem ele, nada do que foi feito
se fez.” (Jo 1:1-3; Hb 1:8 e 10)
Jesus ter vindo por ‘água’, decorre do fato de Ele ter sido
gerado por Deus, de modo sobrenatural, ou seja, o ente Santo
que foi concebido no ventre de Maria, formado pelo Espírito
Santo, segundo o poder incompreensível (sombra) de Deus.
“E, respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o
Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a
sua sombra; por isso, também, o Santo, que de ti há de
nascer, será chamado Filho de Deus.” (Lc 1:35)
A concepção de Cristo se deu através da operação divina,
segundo a sua própria vontade e poder, em cumprimento ao
predito nas Escrituras:

“Mas tu és o que me tiraste do ventre; fizeste-me confiar,
estando aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado,
desde a madre; tu és o meu Deus, desde o ventre de minha
mãe.” (Sl 22:9-10; Sl 71:6; Sl 139:13)
Quando o anjo explicou para Maria que ela estava grávida e que
o menino que haveria de nascer teria o nome Jesus (Lc 1:31),
foi dito que ela conceberia e daria à luz um filho. A
narrativa do médico Lucas, demonstra que Jesus, efetivamente
seria filho de Maria, pois ela haveria de conceber e dar à luz
um filho.
Essa narrativa é conforme a exposição das linhagens que
constam nas Escrituras, sendo certo que o homem gera filhos e
a mulher concebe e dá a luz. Nunca é dito nas genealogias que
uma mulher gera filhos, antes, é próprio de uma mulher
conceber e dar à luz, como se lê:
“E CONHECEU Adão a Eva, sua mulher e ela concebeu e deu à
luz a Caim e disse: Alcancei do SENHOR um homem.” (Gn
4:1);
“E Adão viveu cento e trinta anos e gerou um filho, à sua
semelhança, conforme a sua imagem e pôs-lhe o nome de
Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete,
oitocentos anos e gerou filhos e filhas.” (Gn 5:3-4)
Maria ficou surpresa com a notícia e, ao questionar o anjo,
foi dito a ela:
“Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do
Altíssimo te cobrirá com a sua sombra; por isso, também, o
Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de
Deus.” (Lc 1:35)
Por ação sobrenatural do Espírito, Maria esteve envolta em um
mistério (sombra), segundo o poder de Deus, de modo que o
Santo que haveria de nascer, através de Maria, seria chamado
de “o Filho de Deus”.

No início da proclamação do evangelho por Cristo, as pessoas
eram céticas quanto ao senhorio de Cristo, tanto que o
reconheceram somente como profeta (Mt 16:14). Só vemos uma
crença firme, com relação à pessoa de Cristo, quando o
apóstolo Pedro confessou que Jesus era o Filho de Deus: “E
Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do
Deus vivo.” (Mt 16:16)
A confissão do apóstolo Pedro não se deu por um conhecimento
transmitido de pai para filho (carne e sangue), ou seja, o
fato de Pedro ser descendente da carne e do sangue de Abraão,
não lhe conferiu tal conhecimento, antes, tal conhecimento se
deu pela revelação do Pai, através do evangelho anunciado por
Cristo. (Mt 16:17)
Devemos ter em mente que muitos cristãos da igreja primitiva
não conseguiam ver (entender) que, aquele Jesus com um corpo
de matéria (carne e sangue) e que esteve sujeito à paixão da
morte, na verdade, é sublime e glorioso e todas as coisas
estão sujeitas a Ele. (Hb 2:8) Muitos, ainda, tinham em mente
o Cristo, segundo a carne e se focavam na aparência dele. (2
Co 5:12)
“Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos,
segundo a carne e, ainda, que também, tenhamos conhecido a
Cristo, segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos
desse modo.“ (2 Co 5:16)
Vários desvios doutrinários surgiam quando se dava ênfase
demasiada a algum aspecto da vida do Senhor Jesus, e até mesmo
com relação aos demais irmãos, de modo que o apóstolo Paulo
teve que alertá-los que, após estar em Cristo (ser uma nova
criatura), nenhum dos irmãos seriam conhecidos, segundo as
questões da carne, como tribo, circuncisão, nação, ritos, etc.
Jesus era o Cristo, não porque foi circuncidado ao oitavo dia,
apresentado ao sacerdote, oriundo da tribo de Judá, hebreu de
uma hebreia, etc. (Fl 3:4-6) Na verdade, todas essas questões,

somente serviam para que os homens pudessem identificar quem
era o Cristo, enquanto esteve entre os homens.
Os apóstolos Mateus, Marcos e Lucas, ao abordarem a questão da
deidade de Cristo, o fazem de forma velada, até porque, não
queriam evocar, de pronto, a rejeição dos seus concidadãos,
quando lessem os evangelhos. O apóstolo João, por sua vez,
aborda a questão, abertamente, até porque, não tinha por
objetivo convencer os judeus, mas, sim, instruir a igreja de
Deus.
Diferentemente de Mateus e Lucas, que iniciam o relato da vida
e do ministério de Cristo, apresentando sua genealogia ou, de
Mateus e Marcos, que fazem referência aos Profetas e aos
Salmos, o evangelista João é direto, quando aponta a deidade
de Cristo:
“No princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus e o
Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.” (Jo
1:1-2)
Por que essa diferença? A diferença decorre da estratégia
utilizada para alcançar o leitor, pois o evangelho de João foi
escrito por volta de 90 a 100 d.C., quando a igreja já havia
florescido no mundo e começaram a surgir às heresias e os
evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são datados de 60 a 100
d. C., quando ainda se anunciava a vinda, morte e ressurreição
do Messias. Esses evangelhos tinham por objetivo anunciar a
vida e o ministério de Cristo e aquele apresentar,
apologeticamente, quem era o Cristo – o Filho de Deus.
Quando o apóstolo João diz que Jesus veio por ‘água’, ele está
enfatizando que o Verbo eterno se fez carne, segundo as
Escrituras, única e exclusivamente, pela virtude (poder) do
Pai. Jesus veio ao mundo, segundo a palavra de Deus e pelo
poder de Deus, ou seja, ao despir-se da sua glória e poder,
Cristo foi introduzido no mundo como homem.
A partir do momento em que o Verbo eterno despiu-se da sua

glória e passou a habitar um tabernáculo terrestre, durante o
tempo que se chama HOJE, o Verbo deixou de sustentar todas as
coisas pelo seu poder e passou a existir na dependência do
Pai, assim, como todos os demais seres: “Proclamarei o
decreto: o SENHOR me disse: Tu és meu Filho, eu hoje te
gerei.” (Sl 2:7); “AQUELE que habita no esconderijo do
Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará.” (Sl 91:1)
O Verbo, na eternidade, habitava no esconderijo do Altíssimo
e, ao despir-se da sua glória, passou ao abrigo da sombra do
Onipotente. Essa é a descrição de Cristo, na eternidade:
“O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa
imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas, pela
palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a
purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da
majestade nas alturas” (Hb 1:3).
O Salmo 121 é uma descrição precisa da proteção do Pai sobre o
seu Filho, que guardou, tanto a sua entrada no mundo
(nascimento), quanto a sua saída (morte):
“O SENHOR é quem te guarda; o SENHOR é a tua sombra à tua
direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de
noite. O SENHOR te guardará de todo o mal; guardará a tua
alma. O SENHOR guardará a tua entrada e a tua saída, desde
agora e para sempre.” (Sl 121:5– 8)
Na criação no Éden, Deus formou o homem do pó da terra e,
quando soprou nas narinas o fôlego de vida, veio à existência
o primeiro homem: Adão, uma alma vivente (Gn 2:7). Já, com
relação ao último Adão – Cristo – Deus preparou um corpo no
ventre de Maria, que veio à existência por ‘água’ e ‘sangue’
para que o Espírito eterno, despido de sua glória e poder
pudesse, habitar entre os homens.
Adão não era pré-existente, quando foi feito alma vivente e de
Cristo é dito que Ele entrou no mundo, o que demonstra a sua
pré-existência. (Hb 10:5) A água remete a palavra de Deus que

‘bara’ (cria) e, nesse sentido, fica evidente a natureza
divina de Cristo, que embora na carne, era o Filho de Deus,
segundo a palavra de Deus (por água).
“E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares
de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel e cujas
saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da
eternidade.” (Mq 5:2)
Quando é dito que Jesus veio por ‘água’, enfatiza que o Verbo
eterno, voluntariamente, despiu-se da sua gloria e se fez
carne, para habitar entre os homens. A vontade da carne, mais
a vontade do varão e o sangue, trazem à existência um novo ser
ao mundo; já o fato de Jesus vir por água, além de apontar a
pré-existência de Cristo, demonstra que Ele foi gerado pela
vontade e pelo poder de Deus: “E outra vez, quando introduz no
mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem.”
(Hb 1:6)
Jesus apresentou a seguinte relação: “O que é nascido da
carne, é carne e o que é nascido do Espírito, é espirito” (Jo
3:6), de modo que, aquele que veio por ‘água’, é ‘água’ que
concede vida. Cristo é a água que dá vida, a semente
incorruptível, a palavra de Deus que é viva e permanente,
porque veio por água. (1 Pe 1:23-25; Hb 13:8; Jo 6:63: Jo
15:3).
Voluntariamente, o Verbo eterno despiu-se da sua glória e se
fez homem, sendo introduzido no mundo dos homens pelo poder
sobrenatural de Deus, por isso é dito que Ele veio por água,
diferente dos descendentes de Adão, que vem por carne e
sangue.
Como Cristo foi gerado pelo Espírito no ventre de Maria,
também veio por sangue e por meio do sangue, é descendente de
Davi e descendente de Abraão.
“Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus
Cristo; não só por água, mas por água e por sangue. E o

Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a
verdade.” (v. 6)
Sobre os bens futuros, Deus é enfático:
“Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis
purificados; de todas as vossas imundícias e de todos os
vossos ídolos vos purificarei” ( Ez 36:25 ).
A ação divina de aspergir água pura concede ao homem um novo
coração e um novo espírito, o que remete a uma nova criação,
como disse o profeta Davi: “Cria em mim, ó Deus, um coração
puro, e renova em mim um espírito reto.”(Sl 51:10); “E darvos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito
novo; e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei
um coração de carne” ( Ez 36:26)
Sobre esse aspecto da redenção, disse o apóstolo Pedro:
“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo
que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo
para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo
dentre os mortos (…) Sendo de novo gerados, não de semente
corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus,
viva, e que permanece para sempre” (1 Pe 1:3 e 23).
Observando a lei de Moisés, verifica-se que, tanto as
sementes, quanto as águas, possuem a mesma função, quanto à
purificação:
“Porém a fonte ou cisterna, em que se recolhem águas, será
limpa, mas quem tocar no seu cadáver, será imundo. E, se
dos seus cadáveres cair alguma coisa sobre alguma semente
que se vai semear, será limpa.” (Lv 11:36-37)
Observe que Cristo é sumo sacerdote dos bens futuros, onde há
um tabernáculo maior e mais perfeito, que não é desta criação:
“Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por
um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos,

isto é, não desta criação.” (Hb 9:11)
Cristo veio por água, porque foi
de Maria, portanto, o vínculo de
Com Cristo vindo por água, foi
humanidade, de modo que passou a
descendência de Abraão e de Davi.

‘lançado’ por Deus no ventre
carne com Adão não existiu.
estabelecido vinculo com a
ter vínculo de sangue com a
(Sl 22:10).

É em razão do pecado de Adão que Jesus não possui vínculo de
carne com a humanidade, pois se assim fosse, teria vinculo
direto com Adão e sua semente corruptível, portanto, estaria
sujeito ao pecado, como todos os homens. O vínculo de Cristo
com a humanidade só é de sangue, pois Ele veio por água,
introduzido no mundo pelo poder de Deus, no ventre de Maria!
Como esteve no ventre de Maria, ali se efetivou o vínculo de
sangue com a humanidade e assim firmou-se o vinculo de sangue
com Abraão e com Davi.
Como a palavra de Deus é representada pela ‘água’, a semente
incorruptível, temos uma referência à pré-existência de
Cristo, o Verbo eterno. O Verbo eterno despiu-se da sua glória
para ser introduzido no mundo, por meio do poder de Deus, para
compartilhar da natureza humana, por meio do vínculo de sangue
com Davi e Abraão, e não pelo vínculo da carne de Davi e de
Abraão.
Observe que o evangelista João atribui vontade à carne e ao
varão, menos ao sangue:
“Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne,
nem da vontade do homem, mas de Deus.” (Jo 1:13)
Maria era da linhagem (casa) de Davi e Jesus não foi gerado da
semente de homem algum, antes, o próprio Deus obrou
maravilhosamente e fez com que ela concebesse o Seu Filho, que
durante a gestação, compartilhou do sangue de Maria, por
conseguinte, foi estabelecido somente vínculo de sangue com
Davi, o que o tornou isento da morte, caso compartilhasse da

carne de Adão.
Quando foi dito a Maria que o filho dela haveria de ser o
Filho de Deus, a palavra de Deus predita a Davi estava se
cumprindo:
“Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com
teus pais, então, farei levantar depois de ti um, dentre a
tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e
estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu
nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu
lhe serei por pai e ele me será por filho,” (2 Sm 7:12-14)
O vínculo de Davi com Cristo, aquele que saiu das entranhas de
Davi, se deu somente por ‘sangue’ e não por ‘carne’.
Hipoteticamente, se Cristo viesse de Davi, por carne, ou seja,
por meio de uma relação sexual, onde a semente do homem é
lançada no ventre da mulher, na verdade, o filho de Maria
seria, apenas, mais um filho de Adão, portanto, sujeito ao
pecado, assim, como, foram os outros filhos de Maria, que
nasceram da relação dela com José.
Dai a explicação joanina, que Cristo veio por ‘sangue’, ou
seja, Ele compartilhou da natureza humana, por vínculo de
sangue, com seu pai Davi, através de Maria, por conseguinte,
Cristo também era descendente de Abraão. Isso significa que a
descendência (sangue) de Abraão foi escolhida, para que Deus
se fizesse carne e viesse ao mundo dos homens. (Hb 2:16)
Quando Adão foi criado, Deus concedeu a Adão, a imagem do
Verbo eterno, que a tudo criou e que haveria de vir ao mundo.
Com a queda, a imagem que Deus concedeu ao homem, não se
perdeu, pois os dons de Deus são irrevogáveis, de modo que,
quando o Verbo eterno, que a tudo criou, veio ao mundo, veio
por ‘água’, segundo a mesma imagem que Ele concedeu ao homem,
feito do pó da terra.
“No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até
sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da

transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia
de vir.” (Rm 5:14)
Ao ser introduzido no mundo, o Verbo eterno teve um corpo
constituído de matéria orgânica (carne, sangue e ossos),
assim, como todos os homens. O escritor aos Hebreus explica
que era necessário Cristo ser participante de ‘carne’ e de
‘sangue’, por causa da paixão na morte, o que é completamente,
diferente de ter vindo por ‘água’ e por ‘sangue’.
Quando é dito que Jesus veio por ‘água’ e por ‘sangue’, isso
significa que, apesar de ter tido um corpo constituído
(participante) de ‘carne’ e de ‘sangue’, Cristo não entrou no
mundo, pela mesma porta que todos os homens entram: Adão.
Adão é a porta larga, pela qual todos os homens vêm ao mundo,
mas, Cristo foi introduzido no mundo, pelo poder de Deus.
Cristo, como o último Adão, foi estabelecido como a porta
estreita, portanto, não poderia vir ao mundo por ‘carne’ e por
‘sangue’, ou seja, através da semente de Adão. Se Cristo
entrasse no mundo, segundo a ‘carne’ e o ‘sangue’, estaria em
um caminho largo, como todos os homens, e também, seguiria
para a perdição.
Como Cristo não veio por Adão, entrou no mundo sem pecado. Por
não ter vindo, através da semente de Adão, veio ao mundo pelo
poder (virtude) de Deus, ou seja, por ‘água’. Adão, o primeiro
homem, foi feito do pó da terra, portanto, é terreno; Cristo,
o último Adão, sendo do céu, veio por água, ou seja, por
intermédio do poder de Deus. (1 Co 15:47-48)
Todos os que vêm ao mundo por ‘carne’ e por ‘sangue’, não são
pré-existentes, assim, como Adão não era pré-existente. Adão
foi feito, a partir do pó da terra e veio à existência, quando
Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida e os demais
descendentes de Adão vem à existência, quando são gerados,
segundo a carne e o sangue.

É preciso divisar bem a questão de Cristo ter vindo em carne,
pois, Cristo possuiu um corpo constituído de carne e de
sangue, o que se verifica, quando Jesus foi circuncidado, ao
oitavo dia (Lc1:59), quando sentiu fome, sede, cansaço (Mt
4:2; Jo 4:6), foi crucificado, morto e os seus ossos foram
preservados, para não serem quebrados, sepultaram o seu corpo
em uma sepultura que nunca foi utilizada e, ao terceiro dia,
ressuscitou.
Cristo foi introduzido no mundo, na mesma condição de Adão,
quando criado: livre de pecado. Mesmo com um corpo constituído
de ‘carne’ e de ‘sangue’, Cristo não foi gerado, segundo a
carne do pecado.
O vínculo do corpo de Cristo com a humanidade se deu somente
por ‘sangue’, não por carne, para não ter vínculo com o
pecado. Por causa da ação sobrenatural do Espírito Santo, o
vinculo de Cristo com a humanidade se deu por sangue, não por
carne, visto que Ele veio por ‘água’.
O fato de Jesus ter sido gerado no ventre de Maria conferiu a
Cristo, pelo vínculo de sangue:
a. O direito de se assentar no trono de Davi, seu pai, por
conseguinte, conforme a profecia, depois de morto, ao
terceiro dia, tendo ressurgido e foi declarado o Filho
de Deus com poder. (2 Sm 7:14; Rm 1:3-4);
b. Compartilhou da natureza humana, reunindo em si mesmo as
condições necessárias para ser mediador entre Deus e os
homens e, assim, provasse a morte por todos.
Dependendo do contexto em que o termo ‘carne’ é utilizado, com
relação a Cristo, temos que compreender o emprego do termo,
dentro do contexto do Novo Testamento. Por exemplo: Quando o
apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo nasceu ‘segundo a carne’,
estava enfatizando, através do termo grego σάρκα (carne) o
vínculo de sangue que há entre Davi e Cristo, como o
descendente prometido e não que Ele seja oriundo da semente de

Davi e de Abraão.
“Acerca de seu Filho, que nasceu da descendência de Davi,
segundo a carne.” (Rm 1:3)
Há uma grande diferença, entre dizer, que Jesus nasceu segundo
a carne e dizer que Ele é da descendência de Davi, segundo a
carne. A assertiva de que Cristo é da descendência de Davi,
remete à promessa que Deus fez a Davi, de modo que o corpo de
matéria orgânica de Cristo teve vínculo de sangue com Davi,
sem ser da semente de homem algum.
Cristo ter vindo por ‘água’ e por ‘sangue’, é diferente do
argumento que demonstra que Cristo foi participante de ‘carne’
e de ‘sangue’. Sabemos que Jesus foi participante de carne e
de sangue, ou seja, com um corpo constituído de carne e de
sangue, porém, não teve vínculo com Adão, pois veio por água e
por sangue. Apesar de ter um corpo de carne e de sangue,
Cristo não foi gerado de ‘carne’ e de ‘sangue’, mas, sim, de
‘água’ e de ‘sangue’.
Essa é a grande diferença que há entre o nascimento de Cristo
e o restante da humanidade: o modo que vieram ao mundo. Quando
é dito que os filhos participam da carne e do sangue, no
contexto, significa que os filhos são provenientes de uma
semente que lhes confere a natureza dos pais, bem como a
condenação oriunda da ofensa de Adão.
O intérprete das Escrituras precisa identificar, durante a
leitura, qual é a defesa do evangelho que os escritores das
epístolas fizeram. Por Exemplo, o escritor aos Hebreus
combateu o desvio teológico de alguns, que diziam que Jesus
era um dos profetas (anjo, mensageiro) ou, um ser angelical. O
evangelista João combateu o desvio teológico de que Jesus não
veio em carne e o apóstolo Paulo, por sua vez, demonstrou o
cumprimento da profecia que Deus fez a Davi.
O escritor aos Hebreus precisou enfatizar a humanidade de
Cristo, para desfazer a ideia equivocada de que Cristo seria

somente um dos profetas ou, um ser angelical. Essa ideia
equivocada de que um anjo se fez carne ou, que era somente
mais um profeta, comprometia a essência do evangelho.
A alegação de que Jesus é um ser angelical e que se fez carne,
nega que o Cristo é pré-existente, ou seja, que Ele é o Deus
eterno que estava junto ao Pai e se esvaziou da sua glória,
para habitar entre os homens: “Que, sendo em forma de Deus,
não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si
mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos
homens.” (Fl 2:7); “No princípio era o Verbo, o Verbo estava
com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com
Deus.” (Jo 1:1-2 )
Nas Escrituras está registrado o seguinte, acerca do Filho de
Deus:
“Mas, do Filho, diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos
séculos dos séculos; Cetro de equidade é o cetro do teu
reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade; por isso
Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do
que a teus companheiros.” (Hb 1:8-9; Sl 45:6-7);
“E Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, E os céus
são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu
permanecerás; E todos eles, como roupa, envelhecerão e,
como um manto, os enrolarás e serão mudados. Mas tu és o
mesmo, E os teus anos não acabarão.” (Hb 1:10-12; Sl
102:25-27)
Nas Escrituras não tem registro nenhum, de que algum profeta
(anjo, mensageiro), fora chamado de Filho ou de Deus, do mesmo
modo que tais nomes: Deus e Filho, não apontam para seres
angelicais.
O evangelista João enfatiza que Cristo veio por ‘água’ e por
‘sangue’, o que significa que Ele não veio por ‘carne’ e por
‘sangue’. Ele precisava demonstrar que Jesus teve um corpo de
carne, por causa dos anticristos, que diziam que Jesus não

veio em carne, o que comprometeria a verdade da morte de
Cristo e da sua ressurreição, porém, a verdade de que Cristo
não teve vínculo com o pecado, também, deveria ser enfatizado.
A carne, como matéria, é sempre vinculada ao pecado,
entretanto, não é um corpo constituído de carne que vincula o
homem ao pecado, mas, sim, a herança de Adão transmitida pela
semente corruptível. É a condenação, em decorrência da ofensa
que ocorreu no Éden, que vincula o homem ao pecado, não a
matéria constitutiva do corpo.
É imprescindível destacar que todos os homens, quando vêm ao
mundo, exceto Adão e Cristo, possuem vinculo de ‘carne’ e de
‘sangue’. Adão é o único homem que veio ao mundo sem vínculo
de carne e de sangue, pois foi criado por Deus, a partir do
barro. Já o Filho de Deus veio ao mundo tendo vínculo de
sangue, para compartilhar da natureza humana e, assim ser
participante das fraquezas e sujeito à morte, porém, por ter
vindo por água, nunca esteve sujeito ao pecado.
Exceto Adão e Cristo, todos os homens vêm ao mundo por carne e
por sangue, ou seja, são gerados da vontade da carne, da
vontade do varão e do sangue. Adão e Cristo tinham corpos
constituídos de ‘carne’ e de ‘sangue’, no entanto, ambos não
vieram ao mundo, conforme a vontade da carne, vontade do varão
e do sangue.
A Palavra que é viva e permanece para sempre, se fez
semelhante aos homens, portanto, significa que Jesus veio por
água e, ao mesmo tempo, pertenceu à linhagem de Abraão e de
Davi, pelo vinculo de sangue:
“… mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo,
fazendo-se semelhante aos homens.” (Fl 2:7)
É por causa dos opositores do evangelho, que diziam que Jesus
não veio em carne, que o evangelista João demonstra que Jesus
veio ao mundo, ao despir-se da sua glória, por ‘água’ e por
‘sangue’. (1 Jo 5:6).

Em seguida, o apóstolo enfatiza que as Escrituras (espírito)
confirmam que Jesus veio em carne, ou seja, que Jesus detinha
um corpo de carne e de sangue. Ora, como as Escrituras são a
verdade e dão testemunho de Cristo, certo é que as Escrituras
dão testemunho de Cristo:
“Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a
vida eterna e são elas que de mim testificam.” (Jo 5:39)
“Santifica-os na tua verdade; a tua palavra é a verdade.”
(Jo 17:17);
“A tua palavra é a verdade, desde o princípio, e cada um
dos teus juízos dura para sempre.” (Sl 119:160)
O apóstolo João demonstra que o próprio Deus é quem dá
testemunho, acerca do Cristo, através das Escrituras. A
palavra de Deus é a verdade e Cristo, na condição de Verbo
eterno encarnado, identificou-se como o caminho, a verdade e a
vida: “Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida;
ninguém vem ao Pai, senão por mim.” (Jo 14:6)
A palavra do evangelho é a unidade do Espírito, pois só há uma
igreja (corpo) e um evangelho (evangelho): “Procurando guardar
a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e
um só Espírito, como, também, fostes chamados em uma só
esperança da vossa vocação.” (Ef 4:3-4)
Como a palavra de Deus é a verdade e o evangelista João
enfatiza que o Espírito é a verdade, segue-se que o que
testifica é a palavra, pois o testemunho de Cristo é o
espírito da profecia.
“E eu lancei-me a seus pés para
me: Olha, não faças tal; sou
irmãos, que têm o testemunho
porque o testemunho de Jesus é
(Ap 19:10; Jo 8:26)

o adorar; mas, ele disseteu conservo e de teus
de Jesus. Adora a Deus;
o espírito da profecia.”

Ao retirar a interpolação: “…no céu: o Pai, a Palavra e o
Espírito Santo; e estes três são um. E três são os que
testificam na terra:” (1 Jo 5:7-8), que não há nos melhores
manuscritos, o que sugere um acréscimo tardio, teremos a
seguinte assertiva:
“Porque três são os que testificam: o Espírito, a água e o
sangue; e estes três concordam num.” (1 Jo 5:7-8)
Embora o Deus eterno seja constituído de três pessoas
sempiternas e unas, e a diferenciação de pessoas: Pai, Filho e
Espírito Santo tenham surgido somente na plenitude dos tempos,
quando o Unigênito de Deus foi introduzido no mundo, e a
relação Pai/Filho passou a viger, conforme o acordado na
eternidade: “Eu lhe serei por Pai e tu me será por Filho.” (2
Sm 7:14), a unidade do testemunho, acerca de Cristo como o
Filho de Deus é o das Escrituras, ou seja, do espírito e não
‘do Pai, do Verbo e do Espírito Santo’, como sugere a
interpolação.
Sobre o testemunho do Espírito, ou seja, da palavra que dá
vida, temos a seguinte declaração de Jesus:
“Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a
vida eterna e são elas que de mim testificam.” (Jo 5:39);
Jesus balizou o seu ministério no testemunho de Deus, que está
expresso nas Escrituras somente:
“E na vossa lei está, também, escrito que o testemunho de
dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim
mesmo e de mim testifica, também, o Pai que me enviou.”
(Jo 8:17-18)
O testemunho das Escrituras, conforme o anunciado pelos
profetas (Jo 5:39), é o testemunho do Espírito ou, da Palavra
ou, de Deus.
A água remete ao nascimento sobrenatural de Cristo, pois, além

de Ele ser a água proveniente da pedra que os filhos de Israel
beberam, pois era Ele quem os seguia (1 Co 10:4; Jo5:31-36; Jo
8:14), ação sobrenatural de Deus que atuou no ventre da
virgem, concedendo a Cristo a natureza humana, constituiu o
Cristo por testemunho a todos os povos.
“Mas eu tenho maior testemunho do que o de João; porque as
obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que
eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou.” (Jo
5:36)
O próprio sangue (parente) de Cristo testificou d’Ele, o seu
primo, João Batista:
“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.” (Jo 1:15).
Quando Cristo é ressurreto pelo poder de Deus o testemunho do
Espírito, da água e do sangue se confirmam, pois, Ele foi
declarado filho de Deus com poder, pela ressurreição dentre os
mortos:
“O qual, antes prometeu, pelos seus profetas, nas santas
escrituras, acerca de seu Filho, que nasceu da
descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de
Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela
ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor.” (Rm
1:2-4).
Correção ortográfica: Pr. Carlos Gasparotto

[1] “3956 πας pas que incluem todas as formas de declinação;
TDNT – 5:886,795; adj 1) individualmente 1a) cada, todo,
algum, tudo, o todo, qualquer um, todas as coisas, qualquer
coisa 2) coletivamente 2a) algo de todos os tipos”, Dicionário
Bíblico Strong.

[2] “1097 γινωσκωginoskoforma prolongada de um verbo primário;
TDNT – 1:689,119; v 1) chegar a saber, vir a conhecer, obter
conhecimento de, perceber, sentir 1a) tornar-se conhecido 2)
conhecer, entender, perceber, ter conhecimento de 2a) entender
2b) saber 3) expressão idiomática judaica para relação sexual
entre homem e mulher 4) tornar-se conhecido de, conhecer”
Dicionário Bíblico Strong.

