
A IDENTIDADE DE JESUS 
NO EVANGELHO DE JOÃO

7 “A VIDEIRA VERDADEIRA”

“Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor... Eu sou a videira, vós, os 
ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto; porque sem 
mim nada podeis fazer.” (15.1,5)

6 “O CAMINHO, A VERDADE, E A VIDA”

“Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai senão por mim. 
Se vós me tivésseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora
o conheceis e o tendes visto.” (14.6-7)

5 “A RESSURREIÇÃO E A VIDA”

“Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá; e 
todo o que vive e crê em mim não morrerá, eternamente.” (11.25-26)

4 “O BOM PASTOR”

“Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas... Eu sou o bom 
pastor; conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim.” (10.11, 14)

3 “A PORTA DAS OVELHAS” 

“Em verdade, em verdade vos digo: eu sou a porta das ovelhas... Eu sou a 
porta. Se alguém entrar por mim, será salvo; entrará, e sairá, e achará 
pastagem.” (10.7,9)
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“Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará nas trevas; pelo contrário, 
terá a luz da vida... Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo.” (8.12; 9.5)

1 “O PÃO DA VIDA”

“Eu sou o pão da vida; o que vem a mim jamais terá fome... Eu sou o pão vivo 
que desceu do céu; se alguém dele comer, viverá eternamente; e o pão que eu 
darei pela vida do mundo é a minha carne. (6.35, 51)
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“A LUZ DO MUNDO”




