Textos bíblicos claros que mostram que Jesus existiu antes de vir à Terra:

1.
“Quem subiu ao céu e desceu? Quem pegou o vento com as suas mãos? Quem
amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o
seu nome, e qual é o nome de seu filho, se é que você o sabe?” Pv 30:4

2.
"levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam
cingidos de ouro puro de Ufaz; o seu corpo era como o berilo, o seu rosto, como um
relâmpago, os seus olhos, como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como
bronze polido; e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente." Dn 10:5,6

"e, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à
altura do peito, com uma cinta de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã
branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo; E os seus pés, semelhantes a latão
reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas
águas.” Ap. 1:13-15

3.
“E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que
será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da
eternidade.” Mq 5:2

4.
“E lhes disse: quem receber esta criança em meu nome a mim me recebe; e quem
receber a mim recebe aquele que me enviou; porque aquele que entre vós for o menor de
todos, esse é que é grande.” Lc 9:48

5.
“Quem vos der ouvidos ouve-me a mim; e quem vos rejeitar a mim me rejeita; quem,
porém, me rejeitar rejeita aquele que me enviou.” Lc 10:16

6.
“Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem, que está
no céu.” Jo 3:13

7.
“Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas
para que o mundo fosse salvo por ele.” Jo 3:17

8.
“Aquele que vem de cima é sobre todos; aquele que vem da terra é da terra e fala da
terra. Aquele que vem do céu é sobre todos.” Jo 3:31

9.
“a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o
Filho não honra o Pai que o enviou.” Jo 5:23

10.
“O Pai, que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Jamais
tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma.” Jo 5:37

11.
“Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida
eterna, a qual o Filho do homem vos dará; porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe,
pois: Que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu, e disse-lhes: A obra
de Deus é esta: Que creiais naquele que ele enviou.” Jo 6:27-29

12.

“Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo.” Jo 6:33

13.
“Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que
me enviou.” Jo 6:38

14.

“Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra.” Jo 6:50

15.
“Eu sou o pão vivo que desceu do céu; se alguém comer deste pão, viverá para
sempre; e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo.” Jo 6:51

16.
“Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se
alimenta, também viverá por mim.” Jo 6:57

17.
“Este é o pão que desceu do céu; não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e
morreram; quem comer este pão viverá para sempre.” Jo 6:58

18.

“Que seria, pois, se vísseis subir o Filho do homem para onde primeiro estava?” Jo 6:62

19.
“Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que
me enviou.” Jo 8:16

20.
8:18

“Eu testifico de mim mesmo, e o Pai, que me enviou, também testifica de mim.” Jo

21.
“E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima; vós sois deste mundo, eu não sou
deste mundo.” Jo 8:23

22.
“E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que
lhe agrada.” Jo 8:29

23.
“Eu estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de
vocês". Jo 8:38

24.
“Disse-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu
sou.” Jo 8:58

25.
“Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: Tu blasfemas;
porque declarei: sou Filho de Deus?” Jo 10:36

26.
“E Jesus clamou, dizendo: Quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me
enviou.” Jo 12:44

27.

“E quem me vê a mim vê aquele que me enviou.” Jo 12:45

28.
“Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não
permaneça nas trevas... Jo 12:46

29.
“Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai, que me enviou, esse me tem
prescrito o que dizer e o que anunciar.” Jo 12:49

30.
“Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer; e, agora,
glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse
mundo.” Jo 17:4,5

31.
“... a fim de que todos sejam um; e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também
sejam eles em nós; para que o mundo creia que tu me enviaste.” Jo 17:21

32.
“eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o
mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim.” Jo 17:23

33.
“Pai justo, o mundo não te tem conhecido; Eu, porém, te conheci, assim como estes
entenderam que tu me enviaste.” Jo 17:25

34.
“Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco; assim como o Pai me enviou,
também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o
Espírito Santo.” Jo 20:21,22

35.
“Dessarte, matastes o Autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do
que nós somos testemunhas.” At 3:15

36.
“Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos; e
um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele”. 1 Co 8:6

37.
“Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da
nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, E
todos comeram de uma mesma comida espiritual, E beberam todos de uma mesma bebida
espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia; e a pedra era Cristo.” 1 Co 10:1-4

38.

Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto.

E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. 1
Co 10:5,9

39.
“O primeiro homem, formado da terra, é terreno; o segundo homem é do céu.” 1 Co
15:47

40.
“Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para
cumprir todas as coisas.” Ef 4:10

41.
“De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
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; E, achado na forma
de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz.” Fp 2:5-8

42.
“O qual nos tirou da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do
seu amor; Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados; O
qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação;” Cl 1:13-15

43.
“Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e
invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi
criado por ele e para ele.” Cl 1:16

44.

Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele.” Cl 1:17

45.
“Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais,
pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, A quem constituiu herdeiro de
tudo, por quem fez também o mundo.” Hb 1:1,2

46.
“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; Feito tanto
mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles.” Hb 1:3,4

47.
“Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas,
orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua
piedade,” Hb 5:7

48.
“embora sendo Filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido
aperfeiçoado, tornou-se o Autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem,” Hb
5:8,9

49.
“olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da
alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está
assentado à destra do trono de Deus.”
Hb 12:2

50.
“Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram
da graça que vos foi dada, Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo,
que estava neles, indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de
vir, e a glória que se lhes havia de seguir.” 1 Pd 1:10,11

51.
“Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o
amor de Deus em nós: em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos
por meio dele.” 1 Jo 4:8,9

52.

“E vimos, e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo.” 1 Jo 4:14

53.
“E ao anjo da igreja de Laodicéia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e
verdadeira, o princípio da criação de Deus:” Ap 3:14

