A tradução de João 1:1
“No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.” João 1:1
Esse verso é usado por alguns para sugerir que Jesus é co-eterno com o Pai! Será isso
verdade? Teremos que fazer uma análise do Grego. O versículo em grego é:

Agora vamos analisar palavra por palavra este versículo:
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"en arche eimi o logos kai o logos eimi pros to theos kai theos en o logos"
4

Então a tradução literal deste verso seria:
“No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, também Deus estava com o Verbo.”
João 1:1
Ou:

“No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e Deus era com o Verbo.”
João 1:1
Percebam que no grego o final deste verso é: “e Deus era com o Verbo” e não “o Verbo era Deus”.
E deixemos a própria palavra responder qual é a forma correta da tradução:
“O SENHOR me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui
estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes
ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver
outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do
mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu; quando traçava o horizonte sobre a face do abismo;
quando firmava as nuvens de cima; quando estabelecia as fontes do abismo; quando fixava ao mar o seu
limite, para que as águas não traspassassem os seus limites; quando compunha os fundamentos da terra;
então, eu estava com ele e era seu arquiteto, dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele
em todo o tempo; regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos
dos homens." Provérbios 8:22-31.
Mudando completamente a forma de se ver este verso.
“Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez.” João 1:3 .
(intermédio = através Dele)
“Porque nele (através Dele) foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis,
sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades; tudo foi criado por ele e para
ele.” Col. 1:16

Deus criou tudo por intermédio de Jesus!
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