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SUA GLÓRIA 
 

João 1:1-2:12 
 

Jack Rendel 
 

Tradução em Português feito por Pauline Meeker 
 
Duas vezes a palavra ‘glória’ aparece no início e no fim da Introdução (1:1-2:12) ao Evangelho 
de João. 
 
João 1:14 Nós vimos Sua glória.  E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e 
de verdade; e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai (Versão JFAA). 
 
João 2:11 Ele manifestou a sua glória. Assim deu Jesus início aos seus sinais em Caná da 
Galileia, e manifestou a sua glória; e os seus discípulos creram nele (Versão JFAA). 
 
João, o discípulo de Jesus, declarou que “o único procriado do Pai” veio e viveu entre eles e 
eles viram a sua glória. Seu primeiro milagre foi no casamento em Cana demonstrando a sua 
glória e os seus discípulos acreditaram nele. 
 
Cegado 
Numa manhã de Maio de 2005 a gloriosa luz do sol entrou pela janela tão forte que me cegou. 
Tive de fechar a cortina. As folhas lá fora voltaram depois que o Inverno passou e o sol deu 
uma borda douradura às lâminas de grama. Mas enquanto gozei da luz solar, lembrei-me de que 
ele é um glória criada. Deus fez toda esta beleza e Ele é quem deveria ser adorado! 
 
Glória Esquadrinhada E Desbotada 
A glória dos faraós egípcios é o assunto de muitos programas na Televisão. As pirâmides são 
trabalhos monumentais da engenharia. A prosperidade descoberta nos túmulos e a história 
encontrada nas inscrições, é impressionante. Como muitos canais de televisão abrem as 
histórias do Egito antigo somos lembrados que essas são glórias humanas que estão desbotadas, 
os túmulos foram roubados, algumas inscrições foram moídas ao pó e nos resta tão pouco da 
prosperidade enterrada com os faraós. O que eles poderiam prevenir enquanto vivo eles não 
podem impedir na morte. A sua glória foi esquadrinhada! Ele está desbotada! Na Bíblia somos 
lembrados que para Deus as nações são com um pingo de água no fundo do balde. Ele é quem 
põe a respiração nas narinas do homem segundo as afirmações seguintes na Bíblia. 
 
Deus se identificou em Isaías 42:5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os 
desenrolou, e estendeu a terra e o que dela procede; que dá a respiração ao povo que nela 
está, e o espírito aos que andam nela … ( Versão AA). 
 
Esta profecia refere-se ao vale de ossos secos em Ezequiel 37:9  Então ele me disse: Profetiza 
ao fôlego da vida, profetiza, ó filho do homem, e dize ao fôlego da vida: Assim diz o Senhor 
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Deus: Vem dos quatro ventos, ó fôlego da vida, e assopra sobre estes mortos, para que vivam 
(AA). 
 
Daniel profetizou ao Belsasar em Daniel 5:23.  porém te elevaste contra o Senhor do céu; pois 
foram trazidos a tua presença os vasos da casa dele, e tu, os teus grandes, as tua mulheres e as 
tuas concubinas, bebestes vinho neles; além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, 
de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem; mas a Deus, 
em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste … 
(AA). 
 
Paulo falou em Atos 17:25.  Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa 
precisasse; pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais (AA). 
 
Ele inventou o oxigênio 
���Em Daniel 5:23 Deus repreendeu governante Babilônico Belsasar porque não glorificava a 
Deus, que deu-lhe seu próprio fôlego. Em vez disso, ele deu glória a ídolos. Alguns de nós pode 
até ter sucesso em nossas carreiras, e estamos orgulhosos disso, mas quantos de nós poderia 
afirmar ter conseguido aquilo que os governantes Babilónicos tinham conseguido conquistar por 
tantas áreas do mundo em sua volta? Apesar de tudo, o que Deus lembrou a Belsasar é que foi o 
Senhor a quem ele devia sua própria vida e respiração. Belsasar não inventou oxigénio! Foi 
Deus! 
 
Glória nos Reinos 
Satanás tentou Jesus, mostrando-lhe todas as glórias dos reinos da terra e prometeu que ele teria 
tudo se apenas ajoelhar-se diante Satanás (Mateus 4:1). Qualquer um de nós poderia ter 
examinado as milhas de estradas poeirentas andadas, as multidões no sol quente ou frio 
insuportável, o trabalho de alimentar os famintos e fazer milagres de cura, as longas horas de 
ensino e pregação, a rejeição por "aqueles que importunam" na sociedade, Traição por um 
amigo, as horas de fiel oração, espancamentos, tendo que suportar sendo cuspido, e também a 
cruz ... e teria aceitado a oferta do Satanás! Jesus rejeitou essas' glórias da terra para a alegria e 
glória que foi colocado diante dele. 
 
Glória no Esporte 
Alguns atletas e as suas equipes são cobertos de glória. Alguns têm o ego muito enorme! 
Salários como os jogadores de futebol da Real Madri, a Espanha também vive com esta honra! 
Recentemente eu estava falando com  um amigo que disse que me lembrei de assistir o meu 
primeiro jogo de futebol ao vivo em Buenos Aires, a Argentina. Ele perguntou quais os times 
que jogaram. Depois de pausar por um momento, Eu disse que achei que fosse Boca Juniors e 
outro River Platte. Ele me olhou com olhos grandes e disse com um riso, “Aqueles são dois dos 
nomes mais grandes no futebol mundial hoje!” Em alguns dos jogos de futebol, basquetebol e 
jogos de beisebol que já assistir na televisão vejo que os fans se curvam à equipe! Isto muda 
rapidamente se a equipe começar perder, então os fans começam a criticar-os. Os seus deuses 
tombam dos seus pedestais! 
 
Uma Luta Gloriosa 
Eu tinha passado algumas semanas naquele verão em Nigéria planejando e construindo um 
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avião modelo que pintei vermelho e branco e o chamei de 'Sparky'. Ele tinha um motor de 
gasolina muito pequeno e teve as asas mais longas de qualquer modelo que eu já tinha 
construído até agora. Levei-o para voar acompanhado por meu pai, dois irmãos e alguns amigos 
africanos. Ele voou belamente no primeiro voo circulando acima de nós. Consequentemente, o 
vento o fez derivar por meia milha por cima da cidade de Andarai e além. Fiquei emocionado, 
de fato, sentindo a minha glória. Nós três irmãos gostávamos de construir aviões modelos 
voadores. Eu nunca tinha tentado tão grande projeto do meu próprio desenho antes e lá ele 
estava,  voando lá em cima e quase fora da vista! 
 
Um homem na cidade depois nos disse que ele pensou que a aldeia estava sendo atacada porque 
ele nunca tinha visto um avião circular por cima da cidade. O Sparky aterrissou longe de vista 
mas um jovem em caminho de sua fazenda havia visto e trousse para a praça principal de 
Andarai onde estávamos todos adivinhando como íamos achar. Tive muita sorte. Teria sido 
uma tarefa formidável! Nunca poderíamos ter encontrado. 
 
Quatro Contas E Sete anos, os nossos pais trouxeram adiante neste continente … 
Foi assim que começou Abraham Lincoln quando deu um dos mais curtos e mais famosos e 
gloriosos dos discursos jamais dados! Ele mexeu com os corações de muitos Americanos 
durante os anos. Mas pode algo se comparar com a fama e a glória do Salmo 23, 'o Capítulo do 
Bom Pastor'; Isaías 53, o capítulo de 'o Messias que Sofre'; 'as Bem-aventuranças do capítulo de 
Matthew 5; 1 Corinthians 13, 'o Capítulo de Amor'; ou capítulo de Filipenses 2, 'a Exaltação do 
Senhor Jesus? A apelação de cada uma dessas Sagradas Escrituras é universal e alcance mais 
grande e gloriosa do que o discurso de Lincoln em Gettysburg. Lincoln deu as suas palavras em 
um campo de batalha entre dois lados em conflito civil enquanto essas outras declarações foram 
dadas no contexto de uma etapa universal da qual toda a humanidade, os anjos tanto bons como 
maus, e Deus o Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos! Foi um conflito no qual o 
Filho de Deus deu a sua vida no lugar dos seus inimigos (Romanos 5:10)! Nós éramos inimigos 
de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E, agora que somos 
amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo (NTLH). 
 
Glória, A Batata Quente! 
Um jovem no segundo grau escolar que conhecemos conquistou mais de 10 prêmios por notas 
boas e esportes. Esses prêmios virarão a cabeça daquela pessoa ou a pessoa dará a glória á 
Deus? Muitos não são capazes de viver corretamente com a notoriedade. Eles são consumidos 
pelo orgulho. Parece que isto acontece muito com estrelas de filme e artistas, tanto como 
atletas, que decidem a seguir o Senhor mas são dados um lugar proeminente demais na igreja 
cedo demais. A glória parece-se com o joguinho de batata quente. Tem que passar a batata 
quente rapidamente ou você vai se queimar! Devolva a glória para Deus imediatamente e você 
escapará sem se queimar. 
 
Sua Glória 
A glória de Jesus Cristo em João 1:1-2:11 (todos abaixo são da tradução NTLH) 
 
1. Criação – verse 3  Por meio da Palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi 
feito sem ela. 
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2. Superior a Moises - verso 17  A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade 
vieram por meio de Jesus Cristo. 
 
3. Superior ao João Baptista - verse 27  Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de 
desamarrar as correias das sandálias dele. 
 
4. Remove o pecado do mundo - verso 29 No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele 
e disse: - Aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo! 
 
5. Preexistência - verse 30  Eu estava falando a respeito dele quando disse: "Depois de mim 
vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia."   
 
6. Ungido pelo Espirito Santo - verso 32-33  João continuou: - Eu vi o Espírito descer do céu 
como uma pomba e parar sobre ele.  Eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou 
batizar com água, me disse: "Você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é 
quem batiza com o Espírito Santo." 
  
7. Declarado o Filho de Deus (Uma afirmação nunca contradita por Jesus e apoiada pela sua 
santidade absoluta de caráter, grandes sinais como a sua própria ressurreição, e os seus 
ensinos) - verso 34  E eu vi isso e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. 
  
8. Viveu com os povos ordinários - versos 38-39  Então Jesus olhou para trás, viu que eles o 
seguiam e perguntou: - O que é que vocês estão procurando? Eles perguntaram: - Rabi, onde é 
que o senhor mora? ("Rabi" quer dizer "mestre".)  - Venham ver! - disse Jesus. Então eles 
foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isso aconteceu 
mais ou menos às quatro horas da tarde. 
  
9. Profetizou por Moises e os profetas (Uma afirmação nunca contraditada ou "corrigida" por 
Jesus) - verso 45  Filipe foi procurar Natanael e disse: - Achamos aquele a respeito de quem 
Moisés escreveu no Livro da Lei e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho 
de José, da cidade de Nazaré.   
  
10. Ele sabia o caráter de coração de Natanael - verso 47  Quando Jesus viu Natanael 
chegando, disse a respeito dele: - Aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente 
sincero. 
  
11. Não limitado por limitações físicas - verso 48  Então Natanael perguntou a Jesus: - De 
onde o senhor me conhece? Jesus respondeu: - Antes que Filipe chamasse você, eu já tinha 
visto você sentado debaixo daquela figueira. 
 
12. Declarado o Filho de Deus e Rei de Israel (uma afirmação que Jesus não negou)- verso 
49   Então Natanael exclamou: - Mestre, o senhor é o Filho de Deus! O senhor é o Rei de 
Israel! 
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13. Ele profetizou - verso 50-51  Jesus respondeu: - Você crê em mim só porque eu disse que 
tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que esta.  Eu afirmo a 
vocês que isto é verdade: vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo 
sobre o Filho do Homem.   
 
14. Milagre de tornar a água para lavar-se no melhor vinho – capitulo 2:8-11   Então, lhes 
determinou: Tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram.   Tendo o mestre-sala provado 
a água transformada em vinho (não sabendo donde viera, se bem que o sabiam os serventes 
que haviam tirado a água), chamou o noivo  e lhe disse: Todos costumam pôr primeiro o bom 
vinho e, quando já beberam fartamente, servem o inferior; tu, porém, guardaste o bom vinho 
até agora.  Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia; manifestou a sua 
glória, e os seus discípulos creram nele. 
 
O Caminho da Glória Humana 
Há um monumento interessante esculpido no granito pelo caminho Wilna, na borda ocidental 
da Rússia. Ele tem duas inscrições em russo. No lado que enfrenta o Leste são as palavras, 
“Napoleão Bonaparte passou aqui em 1812 com 410,000 homens.” De outro lado enfrentando 
Oeste, ele diz, “Napoleão Bonaparte passou aqui em 1812, o mesmo ano da sua derrota, com 
9,000 homens.” 
 
Quantas famílias tiveram de chorar por causa da ambição de um homem, Napoleão! 
 
Isto é o que acontece com glória humana e ambição. A ambição ilimitada, que não considera 
outros, causa o fracasso categórico, até nesta vida. Quanto mais no seguinte! (Samuel Vila, 
Enciclopedia de anécdotas e ilustraciones, vol. 2, Terrassa, Barcleona: Libros CLIE, 1992, 
125) 
 
Glória no Ministério 
Em João 2:11 Jesus manifestou ou demonstrou a sua honra modificando água da purificação no 
bom vinho em uma festa de casamento, mas Ele não fez simplesmente uma demonstração, de 
fato alguns daqueles que estavam presentes não sabiam que ele tinha feito o milagre (2:9)! 
Jesus não fez "um circo" para glorificar-se e entreter o povo. Ele executou um sinal miraculoso 
que ajudou o povo na sua necessidade. Que exemplo de humildade e amor! Isto é a glória 
verdadeira!  
 
Mais Ninguém! 
Ninguém fez alguma vez as coisas que Jesus fez! Ninguém disse alguma vez com a autoridade 
as coisas que Jesus disse! Você ouviu ou leu nesta mensagem algo do esplendor de Jesus. 
Estuda o Evangelho de João! Continue lendo a Bíblia e descobrindo essas coisas … e acredite! 
 
Outros Versos das Escrituras que se referem à glória do Senhor (RA): 
  
Salmos 19:1, Os céus proclamam a glória de Deus … 
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Salmos 96:3, Anunciai entre as nações a sua glória ... 
  
Isaías 6:3, ...toda a terra está cheia da sua glória. 
 
Isaías 48:11, …A minha glória, não a dou a outrem. 
 
Atos 7:2, O Deus da glória apareceu a Abraão … 
Coríntios 10:31, Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei 
tudo  para a glória de Deus. 
  
2 Coríntios 3:10; 3:18; 4:17, fala de Sua glória em nós. 
 
Colossenses 1:27... isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. 
 
Hebreus 1:3, ... Ele, que é o resplendor da glória... 
 
Hebreus 2:7, … de glória e de honra o coroaste 
 
Apocalipse 4:11,  Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, 
porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram 
criadas.  
  
Apocalipse 21:23-27, A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, 
pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada.  As suas portas nunca jamais 
se fecharão de dia, porque, nela, não haverá noite.   E lhe trarão a glória e a honra das 
nações.   Nela, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica 
abominação e mentira, mas somente os inscritos no Livro da Vida do Cordeiro. 


