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SINOPSE 

 

Na Literatura Joanina, Jesus é apresentado ou se apresenta por meio de algumas categorias. 

Dentre elas, profeta e luz. Esta tese assume como ponto de partida o pressuposto de que o 

Quarto Evangelho foi literariamente composto em etapas redacionais: Tradição Básica (TB); 

Primeiro Evangelho (E1); Segundo Evangelho, que é denominada Evangelho Transformado 

(E2) e Terceiro Evangelho (E3) no qual inclui as epístolas joaninas. A categoria profeta (Jo 

1,41; 4,19.25-29; 6,14; 7,40.52; 9.17) é encontrada somente na TB e é assumida também pelo 

E1. Nestas duas etapas traditivas esta categoria não se diferencia do título de Cristo/Messias 

para a Comunidade Joanina. Já a categoria luz (Jo 3,19-21; 5,35; 8,12; 9,5; 12,46-50) não é 

encontrada na TB e nem no E1. Somente aparece na camada traditiva do E2 e E3. Neste 

sentido, a narrativa da Cura do Cego de Nascença (Jo 9,1-41) é um espelho da comunidade. O 

debate em torno da afirmação do ex-cego de que Jesus é um profeta e da declaração de Jesus 

que se autorrevela como luz constroem um marco identitário. Na literatura joanina os 

conflitos são ―pedagógicos‖ na construção da identidade da comunidade. O seu interesse não 

é codificar os acontecimentos experienciados pela comunidade numa narrativa crítica 

dramática, mas apresentar a sua própria compreensão de Jesus, de modo a encorajar outros a 

crerem e permanecerem na fé. Nesta perícope percebe-se que as categorias profeta e luz são 

intercambiáveis e assumem papéis de categorias descritivas de Jesus. Esta intercambialidade, 

marcando um recorte de reconstrução da identidade da comunidade joanina, é o objeto de 

nossa pesquisa. 

 

 



 

ALMEIDA, Maria Aparecida de Andrade. Prophet and Light: categories interchangeable to 

consolidate the identity of Jesus in johannine literature. São Bernardo do Campo: Methodist 

University of São Paulo, 2012 (Master‘s Program). 299 p.  

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

In the Johannine literature, Jesus is presented or presents himself using different categories, 

two of these categories being ―prophet‖ and ―light‖. The purpose of this thesis starts with  the 

assumption that the Fourth Gospel was composed in traditional steps: Basic tradition (TB); 

the First Gospel (E1); the Second Gospel, called the Transformed Gospel (E2); and the Third 

Gospel (E3) in which I included the Johannine letters. The category ―prophet‖ (John 1,41; 

4,19,25-29; 6,14; 7,40; 9,17) is found exclusively in TB  and is adopted by E1. These two 

steps of the tradition do not distinguish between the category ―prophet‖ and ―Christ/Messiah‖ 

for the Johannine community. The category ―light‖ (John 3,19-21; 5,35; 8,12; 9,5; 12,46-50) 

however is  neither found in TB, nor in  E1. It only appears in E2 and E3. Thus the narrative 

of the Healing of the Blind Man (John9,1-41) reflects the situation of the community. The 

discussion following the statement of the former blind man that Jesus is a prophet and Jesus´ 

self-revelation as ―light‖ establish a mark of identity. In the Johannine literature conflicts 

have an ―educational‖ purpose for the development of identity. The interest is not to compose 

community experiences into a dramatic narrative, but to present a specific comprehension of 

Jesus that encourages and brings forth faith. In this pericope one can perceive that the 

categories ―prophet‖ and ―light― are interchangeable and become categories to describe Jesus. 

This interchangeability that indicates one segment of the reconstruction of the identity of the 

Johannine community is the object of this study. 
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INTRODUÇÃO 

 

Dez anos. Nossa caminhada começou há exatamente dez anos, com a síntese teológica 

Jesus Cristo: O Caminho da Luz.
1
 Este tema levou-nos ao Quarto Evangelho.

2
 Assim, fomos 

conduzidos ao mestrado com a dissertação que visava abordar Eu Sou a luz do Mundo: Um 

estudo do significado do termo luz em Jo 9,1-41, como janela para uma investigação mais 

ampla sobre o universo literário, imagético e político-eclesial representado pela confluência 

da literatura joanina canônica e a gama de aplicações da linguagem figurada de luz nos 

escritos vétero e neotestamentários.
3
 

A composição da dissertação de mestrado nasceu de um projeto, a princípio, pessoal: 

entender a categoria luz no QE. Tal pesquisa, embora limitada em alguns aspectos, permitiu-

nos o contato com a vasta literatura joanina e uma breve incursão na história da pesquisa 

moderna sobre o QE, bem como a experiência de se trabalhar com um texto grego. Porém, 

além disso, deixou-nos uma frustração, pois, embora bem estruturada, não foi capaz de dar 

conta da bela engenharia narrativa que o texto apresenta. Na dissertação constatamos que o 

QE foi literariamente ―produzido‖ passando por algumas etapas redacionais,
4
 isto é, foi um 

longo e complexo processo redacional até chegar ao texto que hoje temos.
5
 

                                                 
1
 Maria Aparecida de A. ALMEIDA. Jesus Cristo: O caminho da luz. Taubaté: Faculdade Dehoniana, 2005 

(Síntese Teológica).  
2
 Daqui para frente usaremos a sigla QE para Quarto Evangelho. 

3
 Maria Aparecida de A. ALMEIDA. ―Eu Sou a Luz do Mundo‖: Um Estudo do Significado do Termo Luz em 

João 9,1-41. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São Paulo, 2008 (Dissertação de Mestrado). 
4
 Marie-Émile BOISMARD apresenta o QE dividindo-o em quatro etapas redacionais, com a intervenção de três 

autores (JoI, JoIIA, JoIIB, JoIII). Boismard aplicou quatro critérios para separar seu procedimento: 1) as adições 

em forma de glosa, correção ou ratificação; 2) as duplicações ou repetição de conteúdos; 3) textos aparentemente 

deslocados de seus contextos de origem; 4) textos estilisticamente semelhantes, com base numa lista de mais de 

400 características de estilo. Cf. L‘Evangile de Jean: Paris: Éditions du Cerf, 1977; Raymond BROWN 

apresenta sua teoria sobre a formação do Evangelho de João resumindo-as em cinco etapas e ligando-as com a 

situação e problemáticas vividas pela comunidade. A primeira etapa é descrita com a existência de materiais 

independentes das tradições sinóticas que traziam atos e ditos de Jesus; a segunda etapa os materiais com relatos 
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Percebemos que no QE, ora Jesus é qualificado por meio de algumas categorias: 

Cordeiro de Deus (1,29), Rabi/Mestre (1,38), Messias (1,41), Filho de José (1,45), Filho de 

Deus (1,49a), Rei de Israel (1,49b), Profeta (4,19), Cristo (4,29), Salvador do Mundo (4,39), 

Senhor (4,49); ora ele mesmo se qualifica: Filho do Homem (1,51), Eu Sou o Pão da vida 

(6,35), Eu Sou a Luz do mundo (8.12), Eu Sou a Porta das ovelhas (10.7), Eu Sou o Bom 

Pastor (10.11), Eu Sou a Ressurreição (11.25), Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida (14.6) 

e Eu Sou a Videira (15.1). A partir dessa constatação e depois de uma longa conversa, na 

Biblioteca, com o Prof. Dr. Archibald, surgiu o tema desta tese de doutorado: Profeta e Luz: 

Categorias intercambiáveis para consolidar a identidade de Jesus na Literatura Joanina.  

Esta tese é registro de um percurso que viabilizou um maior entendimento do QE. É 

como se o caminho percorrido estivesse, agora, marcado por nossas andanças e, assim, um 

novo caminhante pudesse seguir com alguma orientação. A caminhada foi longa, árdua, 

inquietante e, é claro, precisou fugir da trilha com alguma frequência, cada vez que 

encontramos a possibilidade de novos rumos, atalhos ou vias paralelas. Assim, criamos novas 

compreensões e novos percursos, o que nos serviu de mola propulsora e impulsionou a 

continuar a caminhada.  

No primeiro capítulo vamos refazer, reestruturar e avançar na exegese da Narrativa da 

Cura do Cego de Nascença
6
 (9,1-41) que iniciamos no mestrado, pois esta perícope é a única 

da LJ em que as categorias profeta e luz aparecem juntas. Essa narrativa dramática mostra um 

grande conflito entre os fariseus/judeus e Jesus a partir da cura do cego de nascença. O 

                                                                                                                                                         
sobre palavras de Jesus que são desenvolvidos em meio à comunidade através da pregação e do ensino oral; a 

terceira etapa trata a primeira redação do Evangelho a partir da organização dos materiais já citados 

(provavelmente tal reação já fora em grego e não em aramaico). A quarta etapa mostra que uma nova redação é 

feita diante de problemas surgidos na comunidade, adaptando os textos para os novos objetivos e interesses; a 

quinta etapa é a redação final feita por um redator que não é o evangelista. Tal redação acrescentou textos da 

tradição joanina. Cf. A comunidade do discípulo amado. 6 ed. São Paulo: Paulus, 2011; J. Louis MARTYN 

fundamenta sua teoria em três fases: 1) na fase inicial, a comunidade joanina (de judeus convertidos), vive e age 

em um ambiente judaico (a sinagoga), e caracteriza-se pela apresentação da tradição sobre Jesus em forma de 

homilias. Um dos pregadores recolheu as tradições e homilias sobre Jesus e elaborou um primeiro texto (esboço) 

do evangelho; 2) na segunda fase acontece uma grave tensão entre os que acreditam em Jesus e os judeus 

(fariseus) e dá-se uma ruptura. Tal rompimento conduz à perseguição e até a execução de alguns membros da 

comunidade cristã seguidora de Jesus por parte das autoridades da sinagoga. Nesta situação, a comunidade é 

forçada a reformular suas concepções sobre Jesus. Usam do dualismo para apresentar Jesus: é Aquele que vem 

do alto (3,31), é desprezado pelos seus (1,11), quem o aceita é odiado pelo mundo (17,14.16), os que nele crêem 

são chamados de verdadeiros israelitas e não mais judeus (1,47); 3) na terceira fase caracteriza-se pela tensão 

entre a comunidade joanina e outros grupos afins. Pelo menos quatro grupos: a sinagoga dos judeus, judeus a que 

procuram serem fiéis a Jesus, a mesma comunidade joanina e outras comunidades de cristãos influenciados pelo 

judaísmo. Cf. History and Theology in the Fourth Gospel. New York: Harper & Rowé, 1968, 2ª Ed. 1978 e 

Senen VIDAL, no qual vamos apresentar com maior detalhe nesta tese. 
5
 Johan KONINGS. A memória de Jesus e a manifestação do Pai no Quarto Evangelho. In: Perspectiva 

Teológica 51, 1988, p. 177. 
6
 Usaremos NCCN para Narrativa da Cura do Cego de Nascença. 
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conflito causado pela afirmação do ex-cego de que Jesus é um profeta e a declaração de Jesus 

que se autorrevela como luz constroem um marco identitário. Nessa perícope percebe-se que 

há uma troca, uma permuta, enfim, uma intercambialidade entre as categorias profeta e luz
7
 e 

estas assumem papéis que descrevem Jesus em dois tempos diferentes: no tempo em que a 

comunidade relê Jesus através de seus sinais e na experiência de conflito interna e externa 

vivida pela comunidade no final do século I. 

No segundo capítulo nos deteremos no desenvolvimento da categoria profeta na 

literatura bíblica. A partir de pesquisa recente analisaremos a etimologia da palavra profeta, 

passando pela vocação do profeta, o profeta no AT, o silêncio profético, o profeta na 

Apocalíptica judaica e seus expoentes até chegar ao NT, onde aparece um conflito em torno 

da identidade de Jesus, que segundo alguns é um profeta. Uma vez, que o profeta no NT é 

um mediador da mensagem oral ou escrita recebida de fontes divinas, será necessário 

adentrarmos nesta categoria para percebemos as mudanças que esta vai passando ao longo do 

NT, mais precisamente no QE. 

Sabendo-se que luz é uma categoria importante nos escritos vétero e 

neotestamentários, o objetivo do terceiro capítulo é analisar a categoria luz no QE em diálogo 

com outras literaturas canônicas e extracanônicas. O dito de Jesus Eu Sou a Luz do Mundo 

(Jo 8,12; 9,5) em relação ao contexto literário imediato do QE, por um lado, e sua ampla 

atestação por fontes independentes e antigas,
8
 por outro, fez-nos ver tanto sua importância 

para a pesquisa da tradição de Jesus como para a investigação de vertentes literárias cristãs 

que deram interpretações peculiares. Buscamos apontar convergências e divergências no uso 

da categoria luz, a fim de compreendermos o universo teológico e simbólico com o qual a CJ 

lida. 

No quarto capítulo verificaremos o processo redacional pelo qual passou o QE para 

mostrar a intercambialidade entre as categorias profeta e luz. Demonstraremos que o 

redator/comunidade do QE utiliza de algumas ―artimanhas‖ narrativas para consolidar e criar 

a identidade da comunidade joanina.
9
 Notaremos que, de fato, transparece um contexto hostil 

e conflitivo entre as autoridades judaicas e a CJ. Tanto o cristianismo primitivo, quanto o 

judaísmo neste período não eram uma realidade unitária. Ao lado do judaísmo ortodoxo 

                                                 
7
 Significa que duas categorias diferentes podem ser usadas alternadamente com o mesmo propósito sem que o 

resultado seja prejudicado.  
8
 James M. ROBINSON (ed.). The Nag Hammadi Library in English. Nova York: Brill, 1996, pp. 1-26; Elaine 

PAGELS. Além de toda crença: o evangelho desconhecido de Tomé. Rio de Janeiro: Objetiva, 2004, pp. 11-245; 

Marvin MEYER. O Evangelho de Tomé: as sentenças ocultas de Jesus. Rio de Janeiro: Imago, pp. 2-29. 
9
 Usaremos CJ para comunidade joanina. 
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coexistia também o heterodoxo. Por isso, pode-se dizer que no QE aparece uma comunidade 

marcada por forte dualismo expresso através da oposição mundo de cima/mundo de baixo, 

dia/noite, luz/trevas. As trevas se valem de uma estrutura inculturada no ―mundo‖, com seus 

escribas e fariseus, com sua Lei e governadores. Depois de 70 d.C., este grupo refaz e 

reconstrói o judaísmo a partir exclusivamente da Lei, negando, portanto, que Jesus seja a luz 

do mundo.  É representado no QE pelos que se opõem e odeiam a luz, isto é, este grupo não se 

abre à revelação que Deus oferece através de seu Filho.   

É partindo deste pretexto, que compreenderemos melhor a intercambialidade entre 

profeta e luz no discurso joanino Eu Sou a luz do mundo, com objetivo de consolidar a 

identidade de Jesus na CJ, para assim, consolidar sua própria identidade. E, de fato, em 

particular, perceberemos que a discussão com o judaísmo da época ocupa um lugar de 

destaque em todo o QE, pois o conflito é muito útil para a sua interpretação e para se precisar 

exatamente os pontos polêmicos e formular a ―nova‖ identidade de Jesus na literatura 

joanina.
10

 

 

 

                                                 
10

 Usaremos LJ para literatura joanina. 



 

 

CAPÍTULO I 

 

NARRATIVA DA CURA DO CEGO DE NASCENÇA (NCCN) 

 

 

1.1. INTRODUÇÃO
11

 

 

Posto que temos como objetivo continuar pesquisando a Narrativa
12

 da Cura do Cego 

de Nascença, pois esta é a única da LJ em que as categorias profeta e luz aparecem juntas, 

neste primeiro capítulo somos impelidos à realização da  análise exegética da perícope Jo 9,1-

41, assumindo os pressupostos de que um texto revela a realidade social, política, econômica 

e religiosa de uma comunidade. Adotamos os procedimentos obtidos através de uma pesquisa 

metodológica do método histórico-crítico, embora haja grande diversidade de métodos.
13

 

Dentre muitas ferramentas exegéticas disponíveis,
14

 selecionamos algumas que nos permitirão 

compreender a intercambialidade entre as categorias profeta e luz no QE. Vamos seguir na 

exegese as etapas redacionais apresentadas por S. Vidal, por ser este um autor que conseguiu 

                                                 
11

 Todas as citações bíblicas literais foram tiradas da BÍBLIA DE JERUSALÉM. São Paulo: Paulus, 2004, exceto 

algumas, cuja citação estará na nota de rodapé. 
12

 Narrativa é a descrição de um acontecimento ou fato histórico por um narrador. Apresenta uma série de cenas 

inter-relacionadas, colocadas de forma a atingir um clímax. Cf. Klaus BERGER, As formas literárias do Novo 

Testamento. São Paulo: Loyola, 1998, pp. 277-278. Assim, João 9,1-41 se nos apresenta como uma narrativa 

devido à existência de um narrador e o encadeamento de acontecimentos em sequência cronológica. 
13

 Anderson de Oliveira LIMA. Introdução à Exegese: um guia contemporâneo para a interpretação de textos 

bíblicos. São Paulo: Fonte Editorial, 2012; Wilhelm EGGER. Metodologia do Novo Testamento: iniciação aos 

métodos linguísticos e histórico-críticos. São Paulo: Loyola, 1994; Klaus, BERGER. As formas literárias do 

Novo Testamento. São Paulo: Loyola, 1998, René KRÜGER; Severino CROATTO. Métodos exegéticos. Buenos 

Aires: EDUCAB/Isedet, 1993. 
14

 Durante muitas décadas, dizer exegese equivalia a dizer método histórico-crítico: critica textual, crítica 

literária, crítica e história das formas e dos gêneros literários, história das tradições crítica e história da redação e 

da composição. Nos anos setenta e oitenta do século XX, vários novos métodos como também aproximações 

hermenêuticas surgidas de novos sujeitos e novas consciências começaram a abrir caminho na investigação 

científica dos textos bíblicos. Sobre o método histórico-crítico. Cf. René KRÜGER. Uma aproximação estrutural 

a Lucas 1-4. In: RIBLA 53 (2006/1): 77-102, p. 77.   
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sintetizar várias teorias como as de R. Bultmann, K. Wengst, R. Brown, O. Culmann, M. 

Boismard e harmonizá-los na sua teoria: 

a) Tradição básica (TB): são textos de origem diversa, relativos à ações ou ditos de 

Jesus; são os textos mais primitivos e que estão na base dos demais evangelhos 

canônicos. A estes foi acrescentada certa coleção de milagres (CM), que transparece 

em Marcos, bem como os relatos da paixão, fonte comum também aos sinóticos.  S. 

Vidal não fala da fonte possível pré-gnóstica de diálogos de revelação como 

Bultmann, todavia as utiliza na fonte dos sinais e do relato da paixão; 

b) Primeiro Evangelho (E1): é o texto surgido do trabalho redacional inicial, no qual 

foram unidas às tradições básicas, na forma de uma história da paixão de Jesus, mas 

com a intenção de ser uma etiologia da comunidade joanina. A trajetória do Jesus 

joanino é lida como reflexo da trajetória histórica da comunidade joanina (CJ). E seu 

contexto sócio-histórico seria, portanto, o do conflito com as autoridades farisaicas e a 

expulsão da sinagoga nos anos 80; 

c) Segundo Evangelho (E2): teria nascido como releitura dos primeiros escritos sob nova 

ótica. Isto teria acontecido provavelmente na década de 90 – 100, marcada por grandes 

perseguições aos seguidores de Jesus em geral; 

d) Terceiro Evangelho (E3): uma nova edição é feita com novas glosas ao longo do texto 

e o capítulo 21 é uma mostra. A comunidade joanina atravessa um processo de 

institucionalização apostólica. Há um grande esforço com relação à ética do amor 

fraterno e a expectativa pelos acontecimentos escatológicos futuros.
15

 

 

1.1.1. A perícope da Narrativa da Cura do Cego de Nascença (NCCN) 

 

Depois da narrativa da Ressurreição de Lázaro (Jo 11) e da narrativa da Paixão (Jo 

18ss), este é o sinal em que foi registrado o maior número de palavras. Encontramos na 

NCCN 691 palavras e 153 vocábulos que fazem a coesão interna da perícope. São 195 verbos, 

sendo 81 verbos no aoristo e 21 particípios. Os períodos são bem conectados, ora por uso 

repetido de vocábulos semelhantes ou até mesmo frases inteiras repetidas, ora por vocábulo 

que não se repete, porém tem importância fundamental para a coesão da perícope. Os 

vocábulos que mais se destacam são: 

 

                                                 
15

 Cf. Senen VIDAL. Los escritos originales de la comunidad del discipulo ―amigo‖ de Jesus: el Evangelio y las 

Cartas de Juan. Salamanca: Sígueme, 1997, pp. 13-40. 
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VOCÁBULOS 

 

TRADUÇÃO JO 9,1- 41 VOCÁBULOS TRADUÇÃO JO 9,1- 41 

     tuflo.j  cego 13 vezes Kai. e 44 vezes 

ovfqalmo.j olhos 10 vezes apokri,nomai separar/ 

rejeitar 
8 vezes 

Silwa,m Siloé 2 vezes genna,w ser gerado/ 

dado a luz 
5 vezes 

a;nqrwpoj homem 7 vezes avkou,w ouvir 7 vezes 

      Mwu?sh/j Moisés 2 vezes avnoi,gw abrir 8 vezes 

      VIhsou/j Jesus 7 vezes le,gw dizer 35 vezes 

ku,rie Senhor 2 vezes ei+mi, Eu Sou 2 vezes 

gonei/j pais 6 vezes ni,ptw lavar 3 vezes 

o[ti que/porque 21 vezes oi=da saber 11 vezes 

ou=n pois 14 vezes evrga,zomai trabalhar 2 vezes 

ti,j quem 11 vezes ble,pw ver 9 vezes 

Farisai/oj Fariseus 4 vezes pisteu,w crer  4 vezes 

VIoudai/oj Judeus 3 vezes evpiCri,w aplicar 2 vezes 

ko,smoj mundo 3 vezes 

a`martwlo.j 
a`marta,nw 
a`marti,a 

pecar 

pecado 
9 vezes 

phlo.j barro 5 vezes pw/j como/que 

maneira 
6 vezes 

ptu,smatoj saliva 1 vez evkei/noj daquele 7 vezes 

kolumbh,qran piscina 1 vez pa,lin\ por sua vez/de 

novo 
3 vezes 

fw/j luz 1 vez profh,thj profeta 1 vez 

r`abbi mestre 1 vez Cristo,j Cristo 1 vez 

Apestalme,noj Enviado 1 vez ui`o.n tou/                
avntrw,pou 

Filho do 

Homem 
1 vez 

me,nw  permanecer 1 vez ptu,w cuspir 1 vez 

 

 

Alguns vocábulos usados na NCCN são fortemente recorrentes ao longo da LJ
16

 em 

contraste com o restante do Novo Testamento.
17

 Um vocábulo que aparece somente uma vez 

na NCCN é me,nw (permanecer v.41), mas se revela importante na LJ, com 74 ocorrências 

neste conjunto literário, sendo 118 vezes repetidas ao longo do NT; pisteu,w (crer 

vv.18.35.36.38) aparece na LJ 107 vezes contra 243 usos em todo NT; evkei/noj (daquele 

vv.9.11.12.25.28.36.37) aparece 45 vezes na LJ contra 58 no NT; avpokri,nomai/avpekri,qh   

(separar/rejeitar vv.3.11.20.25.27.30.34.36) aparece 57 vezes na LJ contra 82 vezes no NT; 

                                                 
16

 Ao mencionar LJ estamos falando do QE, das três cartas joaninas e do Apocalipse. 
17

 Usaremos NT para Novo Testamento. 
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ko,smoj (mundo vv.5.5.39) aparece 78 vezes na LJ contra 186 no NT; fw/j (luz v.5) na NCCN 

aparece somente uma vez, sendo 29 vezes na LJ contra 73 vezes no NT; ni,ptw (lavar 

vv.7.11.15) aparece treze vezes na LJ e 17 vezes no restante do NT. 

 É abundante o uso das partículas kai., o[ti( ou=n( ti,j( pw/j (e, que/porque, pois, quem, 

como). Entre elas, a mais recorrente é kai. (e), repetida 44 vezes na NCCN, quase sempre 

ligando orações coordenadas ou iniciando períodos. A ela coube o papel de abrir a perícope, 

estabelecendo uma continuidade com a perícope anterior. Aparecem também o[ti 

(que/porque) 21 vezes, como indicação de discurso direto, e ou=n (pois) 14 vezes, sinalizando  

conexões entre elementos internos à narrativa. Estas duas partículas são fundamentais para a 

coesão interna da perícope, pois estabelecem sequência entre as diversas partes do texto. Já as 

partículas ti,j (quem) 11 vezes, pw/j (como) 6 vezes e  o verbo evrwta,w (sair) 4 vezes 

demonstram que há uma grande ocorrência de frases interrogativas na NCCN (18 no total). A 

maioria delas é acompanhada de resposta e constitui quatro interrogatórios constantes na 

sequência 9,8-34. Além da função que ocupam nos diálogos, as interrogações podem ter uma 

intenção de levar os leitores a questionar as estruturas em que estão mergulhados.
18

 

Quanto aos termos Farisai/oj (fariseus vv.13.15.16.40) e VIoudai/oj (judeus 

vv.18.22.22) no QE: o primeiro ocorre 20 vezes, ao passo que o segundo ocorre 67 vezes e 

são quase sempre empregados como termos equivalentes.    

Alguns vocábulos que aparecem na NCCN são raros no NT, como por exemplo, 

Silwa,m (Siloé) e ptu,w (cuspir). Este último ocorre somente em Mc 7,33 e Mc 8,23. Em Mc 

8,23 refere-se também a uma narrativa de cura de cego pelo mesmo processo empregado em 

9,6: uso da saliva. Já os termos kolumbh,qran (piscina - 5,2.4.7; 9,7), ptu,sma (saliva - 9,6), 

evpicri,o (aplicar vv. 6.11), qeosebh,j (temente a Deus v.31) e avposuna,gwgoj (expulso da 

sinagoga - 9,22; 12,42; 16.2) aparecem somente no QE. Não se pode deixar de destacar 

avposuna,gwgoj, pois sua primeira ocorrência na Antiguidade é  justamente no QE, na NCCN. 

Além da composição interna cênica (drama),
19

 há outros indícios que mostram que o 

autor deixou-se guiar pelo número sete: assim como no capítulo 1 (1.29.30.34.38.41.45.49) no 

capítulo 9 também aparecem sete maneiras de nomear Jesus: rabi (v.2), enviado (v.7), homem 

(vv.11.16), profeta (v.17), Messias (v.22), Filho do Homem (v.35), Senhor (v.36) e sete vezes 

                                                 
18

 Cf. Maria Paula RODRIGUES; Pedro L. VASCONCELLOS; Rafael Rodrigues da SILVA. Fé na vida: a boa 

notícia segundo uma comunidade na periferia do mundo. São Leopoldo: CEBI, 1999, p. 19. 
19

 Northrop FRYE. Anatomia da Critica. Tradução de Péricles Eugênio da Silva Ramos. São Paulo: Editora 

Cultrix, pp. 264-266. 
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a expressão ―abrir os olhos‖ (vv.10.14.17.21.26.30.32).
20

 Também encontramos quatorze 

referências ao cego que volta vendo da piscina de Siloé (vv. 

9.10.13.14.15.15.17.18.19.21.25.26.30.32). 

A perícope da NCCN se insere na terceira parte do ―livro dos sinais‖ (Jo 5-10) e ocupa 

o último dos quatro ―sinais‖ que aí se encontram. Jesus se manifestou aos seres humanos 

como luz, mas como está bem expressa na discussão com os judeus, essa luz foi rejeitada. As 

autoridades do mundo judaico fecham os olhos ao ensinamento do Messias/Cristo e se opõem 

claramente à luz da verdade que ele proclama: Eu Sou a luz do Mundo. 

 Esta perícope põe ainda mais em relevo o crescimento da cegueira espiritual das 

autoridades judaicas através do confronto com o caminho de fé percorrido pelo homem cego 

de nascença. O caráter unitário da perícope é bem expresso, quer pelo vocabulário tipicamente 

joanino, com fórmulas literárias e termos léxicos próprios, quer pelo estilo inconfundível do 

autor do QE. No estilo joanino, ao sinal-milagre segue-se um discurso-diálogo em forma de 

processo (quatro interrogatórios), no qual aparecem vários personagens: Jesus, cego de 

nascença, discípulos, vizinhos e conhecidos, pais do cego, fariseus e judeus.  A luz que veio 

ao mundo comporta um julgamento que está para se atuar: quem crê que vê permanece cego; 

quem crê que é cego, vê a luz e se torna um vidente.   

 

1.1.2. Delimitação 

 

A delimitação de João 9,1-41, embora se constitua uma unidade independente, é um 

grande desafio, porque é um texto com várias marcas redacionais,
21

 inseridas com muita 

habilidade em seu contexto. Enquanto uma série de indícios confirma o fato de que Jo 9,1 

inaugura um novo assunto em relação à passagem anterior, quanto ao seu término há 

controvérsias.
22

 

A perícope abre com uma determinante temporal e local, depois da afirmação do 

narrador da narrativa anterior (8,59): E passando viu um homem cego de nascença (9,1). O 

diálogo de controvérsia do capítulo anterior cede lugar a uma narrativa dramática. Jesus fora 

                                                 
20

 Johan KONINGS. Evangelho segundo João: amor e fidelidade. Petrópolis/São Leopoldo: Vozes/Sinodal, 

2000, p. 222. 
21

 Para uma crítica literária de Jo 9,1-41. Cf. Maria Paula RODRIGUES. ―Um pecador quer nos ensinar?‖ 

Religião e poder no episódio do cego de nascença. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São 

Paulo, 2003 (Dissertação de Mestrado), pp. 110-111. 
22

 Cf. Raymond E. BROWN, El Evangelio segun Juan I. 2 vols. Madri: Cristiandad, 1979, pp. 635-649; Rudolf 

SCHNACKENBURG, El Evangelio según San Juan. Vol. I. Barcelona: Herder, 1980, pp. 345- 379; KONINGS, 

Evangelho segundo João, p. 218; VIDAL, Los escritos originales de la comunidad del discípulo ―amigo‖ de 

Jesús, pp. 502-509. 
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expulso do Templo, mas, ao ver o cego de nascença, ao invés de ocultar-se, como se narra em 

8,59, ele pára, dialoga com os discípulos (9,2), cura o cego (9, 6), dialoga com os fariseus 

(9,13), encontra novamente com o cego (9, 35) e dialoga com os judeus (9.39). E tudo que 

acontece é em função da declaração introdutória de Jesus:  ―É preciso trabalhar as obras 

daquele que me enviou enquanto é dia; vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. 

Enquanto no mundo estiver, sou luz do mundo‖ (9, 4-5).  O maior indício de autonomia do 

texto em relação ao seu entorno, e também o maior fator de coesão interna da narrativa, é a 

constante referência à cura do cego. Esse personagem é central na narrativa e há menção a ele 

e sua trajetória de forma direta ou indireta em cada linha da perícope. Todos os diálogos 

funcionam para justificar ou desmistificar essa cura.  

O motivo que nos leva a suspeitar que o término da NCCN seja Jo 9,41 é o texto 

seguinte (10,1-21), porque a sentença judicial pronunciada por Jesus conduz sem interrupção 

ao discurso do bom pastor. Não há inclusão de novos personagens, nem mudanças de natureza 

cronológica ou topográfica, porém percebemos uma mudança repentina de gênero literário a 

partir de 10,1, com uma introdução abrupta, indicando que houve uma quebra inegável com a 

narrativa que vinha sendo desenvolvida até 9,41. 

As palavras enfáticas amém, amém (10,1) e a conhecida frase de introdução, que 

comporta alguma conexão com o que precede, servem como, em outras partes, para marcar a 

transição do diálogo para o monólogo. A unidade que preenche o capítulo 10 é diferente do 

capítulo 9 no que diz respeito ao aspecto literário, bem como do resto do QE, sobretudo na 

primeira parte (10, 1-18), em que o autor usa um gênero literário chamado paroimia, 

traduzido como parábola ou comparação, para falar da autoridade de Jesus e de sua liderança 

em relação aos discípulos. 

No capítulo 9 predomina o tema da luz, e não há nenhuma alusão às imagens pastoris. 

Em 10,1-18 há uma mudança de vocabulário e de metáforas. As falas perspicazes e precisas 

de Jesus (9,4-5.39.41) dão lugar a dois discursos longos e de difícil entendimento por parte 

dos interlocutores (10,1-5; 7-18). Não encontramos mais a figura do ex-cego e sim, uma 

autodefinição de Jesus como a porta e como o bom pastor (―Eu sou a porta das ovelhas... Eu 

sou o bom pastor‖) em oposição aos ladrões e salteadores, que não entram pela porta das 

ovelhas e as abandonam diante do perigo dos lobos (10,7-18). Trabalharemos esta questão na 

camada redacional do E2 e E3. 
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1.2. EXEGESE DA NARRATIVA DA CURA DO CEGO DE NASCENÇA 

 

 

A NCCN é uma obra literária, ―tão cuidadosamente elaborada que nem sequer uma 

palavra foi desperdiçada‖ diz R. Brown.
23

 Foi elaborada por partes ou cenas muito bem 

delimitadas, marcadas pela entrada e saída de personagens ou pela mudança de cenário. A 

estrutura interna do relato mostra uma consumada maestria artística. Temos aqui mostra 

memorável da habilidade dramática de João.
24

 Apresentamos a NCCN como produto de 

redações prévias
25

 ou múltiplas redações: Tradição Básica (TB); Evangelho 1 (E1); 

Evangelho 2 (E2) e Evangelho 3 (E3). 

 

1.2.1. Texto Grego
26

 de João 9,1-41 

 

1Kai. para,gwn ei=den a;nqrwpon tuflo.n evk geneth/j) 2kai. hvrw,thsan auvto.n oi ̀maqhtai 

auvtou/ le,gontej\ r`abbi( ti,j h[marten( ou-toj h' oi ̀gonei/j auvtou/( i[na tuflo.j gennhqh/; 
3avpekri,qh VIhsou/j\ ou;te ou-toj h[marten ou;te oì gonei/j auvtou/( avllV i[na fanerwqh/| ta. 

e;rga tou/ qeou/ evn auvtw/|  
4h̀ma/j dei/ evrga,zesqai ta. e;rga tou/ pe,myanto,j me e[wj h`me,ra evsti,n\ e;rcetai nu.x o[te 

ouvdei.j du,natai evrga,zesqaiÅ  
5o[tan evn tw/| ko,smw| w=( fw/j eivmi tou/ ko,smouÅ 

6tau/ta eivpw.n e;ptusen camai. kai. evpoi,hsen phlo.n evk tou/ ptu,smatoj kai. evpe,crisen 

auvtou/ to.n phlo.n evpi. tou.j ovfqalmou.j  
7 kai. ei=pen auvtw/|\ u[page ni,yai eivj th.n 

kolumbh,qran tou/ Silwa,m ¿o] e`rmhneu,etai avpestalme,nojÀÅ avph/lqen ou=n kai. evni,yato 

kai. h=lqen ble,pwnÅ 
8Oi` ou=n gei,tonej kai. oi` qewrou/ntej auvto.n to. pro,teron o[ti prosai,thj h=n e;legon\ 

ouvc ou-to,j evstin ò kaqh,menoj kai. prosaitw/nÈ 9 a;lloi e;legon o[ti ou-to,j evstin ( a;lloi 

e;legon\ ouvci,( avlla. o[moioj auvtw/| evstinÅ evkei/noj e;legen o[ti evgw, eivmiÅ 10 e;legon ou=n 

auvtw/|\ pw/j Îou=nÐ hvnew,|cqhsa,n sou oi` ovfqalmoiÈ 11avpekri,qh evkei/noj\ o` a;nqrwpoj 

lego,menoj VIhsou/j phlo.n evpoi,hsen kai. evpe,crise,n mou tou.j ovfqalmou.j kai. ei=pe,n moi 

o[ti u[page eij to.n Silwa.m kai. ni,yai\ avpelqw.n ou=n kai. niya,menoj avne,bleyaÅ 12 kai. 

ei=pan auvtw/|\ pou/ evstin evkei/nojÈ le,gei\ ouvk oi=daÅ 

                                                 
23

 Raymond E. BROWN. Introdução ao Novo Testamento. São Paulo: Paulinas, 2004, p. 476. 
24

 BROWN, El Evangelio según Juan, vol. I, p. 621. 
25

 A hipótese de S. VIDAL sobre as três redações prévias pelas quais passou o QE será detalhada nesta tese de 

doutorado, pois assumimos a posição das três fases redacionais apresentadas por ele. 
26

 NESTLE-ALAND. Novum Testamentum Graece. 27 ed. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1993. 
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13:Agousin auvto.n pro.j tou.j Farisai,ouj to,n pote tuflo,na 14h=n de. sa,bbaton evn h-| 

h`me,ra| to.n phlo.n evpoi,hsen o` VIhsou/j kai. avne,w|xen auvtou/ tou.j ovfqalmou,j) 15pa,lin ou=n 

hvrw,twn auvto.n kai. oi` Farisai/oi pw/j avne,bleyenÅ o` de. ei=pen auvtoi/j\ phlo.n evpe,qhke,n 

mou evpi. tou.j ovfqalmou.j kai. evniya,mhn kai. ble,pwÅ 16e;legon ou=n evk tw/n Farisai,wn 

tine,j\ ouvk e;stin ou-toj para. qeou o` a;nqrwpoj( o[ti to. sa,bbaton ouv threi/Å a;lloi Îde.Ð 

e;legon\ pw/j du,natai a;nqrwpoj àmartwlo.j toiau/ta shmei/a poiei/nÈ kai. sci,sma h=n evn 

auvtoi/j) 
17le,gousin ou=n tw/| tuflw/| pa,lin\ ti, su. le,geij peri. auvtou/( o[ti hvne,w|xe,n sou tou.j 

ovfqalmou,jÈ ò de. ei=pen o[ti profh,thj evsti,n) 
18Ouvk evpi,steusan ou=n oi` VIoudai/oi peri. auvtou/ o[ti h=n tuflo.j kai. avne,bleyen e[wj o[tou 

evfw,nhsan tou.j gonei/j auvtou/ tou/ avnable,yantoj 19kai. hvrw,thsan auvtou.j le,gontej\ ou-

to,j evstin ò ui`o.j u`mw/n( o]n u`mei/j le,gete o[ti tuflo.j evgennh,qhÈ pw/j ou=n ble,pei a;rtiÈ 
20avpekri,qhsan ou=n oì gonei/j auvtou/ kai. ei=pan\ oi;damen o[ti ou-to,j evstin ò uìo.j h`mw/n 

kai. o[ti tuflo.j evgennh,qh\ 21pw/j de. nu/n ble,pei ouvk oi;damen( h' ti,j h;noixen auvtou/ tou.j 

ovfqalmou.j h̀mei/j ouvk oi;damen\ auvto.n evrwth,sate( h`liki,an e;cei( auvto.j peri. e`autou/ 

lalh,s el22tau/ta ei=pan oi ̀ gonei/j auvtou/ o[ti evfobou/nto tou.j VIoudai,ouj\ h;dh ga.r 

sunete,qeinto oì VIoudai/oi i[na eva,n tij auvto.n o`mologh,sh| cristo,n( avposuna,gwgoj 

ge,nhtaiÅ 23dia. tou/to oì gonei/j auvtou/ ei=pan o[ti h`liki,an e;cei ( auvto.n evperwth,sateÅ 
24VEfw,nhsan ou=n to.n a;nqrwpon evk deute,rou o]j h=n tuflo.j kai. ei=pan auvtw/|\ do.j do,xan 

tw/| qew/|\ h`mei/j oi;damen o[ti ou-toj ò a;nqrwpoj àmartwlo,j evstinÅ 25avpekri,qh ou=n 

evkei/noj\ eiv a`martwlo,j evstin ouvk oi=da\ e]n oi=da o[ti tuflo.j w'n a;rti ble,pwÅ 26ei=pon 

ou=n auvtw/|\ ti, evpoi,hse,n soiÈ pw/j h;noixe,n sou tou.j ovfqalmou,jÈ 27avpekri,qh auvtoi/j\ 

ei=pon ùmi/n h;dh kai. ouvk hvkou,sate\ ti, pa,lin qe,lete avkou,einÈ mh. kai. u`mei/j qe,lete 

auvtou/ maqhtai. gene,sqaiÈ 28kai. evloido,rhsan auvto.n kai. ei=pon\ su. maqhth.j ei evkei,nou( 

h`mei/j de. tou/ Mwu?se,wj evsme.n maqhtai,\ 29h̀mei/j oi;damen o[ti Mwu?sei/ lela,lhken ò 

qeo,j( tou/ton de. ouvk oi;damen po,qen evsti,n 30avpekri,qh o` a;nqrwpoj kai. ei=pen auvtoi/j\ evn 

tou,tw| ga.r to. qaumasto,n evstin ( o[ti u`mei/j ouvk oi;date po,qen evsti,n ( kai. h;noixe,n mou 

tou.j ovfqalmou,j 31oi;damen o[ti àmartwlw/n o` qeo.j ouvk avkou,ei ( avllV eva,n tij qeosebh.j 

h=| kai. to. qe,lhma auvtou/ poih/| tou ,tou avkou,eiÅ 32evk tou/ aivw/noj ouvk hvkou,sqh o[ti 

hvne,w|xe,n tij ovfqalmou.j tuflou/ gegennhme,nou 33eiv mh. h=n ou-toj para. qeou/( ouvk 

hvdu,nato poiei/n ouvde,na 34avpekri,qhsan kai. ei=pan auvtw/|\ evn àmarti,aij su. evgennh,qhj 

o[loj kai. su. dida,skeij h`ma/jÈ kai. evxe,balon auvto.n e;xwÅ 
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35:Hkousen VIhsou/j o[ti evxe,balon auvto.n e;xw kai. eu`rw.n auvto.n ei=pen\ su. pisteu,eij eivj 

to.n ui`o.n tou/ avnqrw,pouÈ  
36avpekri,qh evkei/noj kai. ei=pen\ kai. ti,j evstin( ku,rie( i[na 

pisteu,sw eivj auvto,nÈ  
37ei=pen auvtw/| o` VIhsou/j\ kai. e`w,rakaj auvto.n kai. o` lalw/n meta. 

sou/ evkei/no,j evstinÅ  38ò de. e;fh\ pisteu,w( ku,rie\ kai. proseku,nhsen auvtw/|Å  

 
39Kai. ei=pen ò VIhsou/j\ eivj kri,ma evgw. eivj to.n ko,smon tou/ton h=lqon( i[na oi ̀ mh. 

ble,pontej ble,pwsin kai. oi ̀ble,pontej tufloi. ge,nwntaiÅ 40h;kousan evk tw/n Farisai,wn 

tau/ta oi` metV auvtou/ o;ntej kai. ei=pon auvtw/|\ mh. kai. h`mei/j tufloi, evsmenÈ 41ei=pen 

auvtoi/j o` VIhsou/j\ eiv tufloi. h=te( ouvk a'n ei;cete àmarti,an\ nu/n de. le,gete o[ti 

ble,pomen( h̀ a`marti,a u`mw/n me,neiÅ 

 

1.2.2. Tradução Literal
27

 de Jo 9,1-41 

 

 
1
E passando, viu um homem, cego de nascença. 

2
E perguntaram-lhe os discípulos dele, 

dizendo: ―Mestre, quem pecou: este, ou os pais dele, para que cego nascesse?‖ 

3
Respondeu Jesus: ―Nem este pecou nem os pais dele; mas, para que fossem 

manifestas as obras de Deus nele.  

4
Nos é preciso trabalhar as obras daquele que me enviou, enquanto é dia; vem a noite 

quando ninguém pode trabalhar. 
5
Enquanto no mundo estiver, luz sou do mundo.‖  

6
Isso tendo dito, cuspiu na terra e fez barro com a saliva e aplicou dele o barro sobre 

os olhos. 
7
E disse a ele: ―Vai, lava-te na piscina de Siloé‖ (o que é interpretado 

Enviado). Saiu, pois e lavou-se, e veio vendo. 

8
Os vizinhos, portanto, e os que viam a ele anteriormente que mendigo era, diziam: 

―Não é este o que se sentava e que mendigava?‖ 
9
Outros diziam: ―Este é‖, outros 

diziam: ―Não, mas semelhante a ele é‖. Aquele dizia: ―sou eu.‖ 
10

Diziam, pois a ele: 

―Como então foram abertos seus olhos?‖ 
11

Respondeu aquele: ―O homem chamado 

Jesus fez barro e aplicou em meus olhos, e disse a mim: ‗Vai a Siloé e lava-te‘. Tendo 

ido, pois, e me lavado, tornei a ver.‖ 
12

E disseram a ele: ―Onde está aquele?‖ Diz: 

―Não sei‖. 

13
Conduzem o mesmo aos fariseus o outrora cego.

14
 Era sábado em o qual dia fez o 

barro Jesus e abriu dele os olhos. 
15

Novamente, pois, perguntavam a ele também os 

fariseus como tornou a ver. E disse a eles: ―Barro pôs sobre os olhos e me lavei e 

                                                 
27

 A tradução foi feita mantendo-se a ordem das palavras, exceto quando a inversão se fez necessária para se 

obter o sentido original. 
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vejo‖. 
16

Diziam, pois, dos fariseus alguns: ―Não é este o homem (vindo) da parte de 

Deus, porque o sábado não guarda!‖ Outros, porém, diziam: ―Como pode um homem 

pecador tais sinais fazer?‖ E divisão havia entre eles.  

17
Dizem então ao cego novamente: ―que tu dizes a respeito dele, que abriu seus 

olhos?‖ Ele disse: ―profeta é‖.  

18
Não creram, pois, os judeus a respeito dele que era cego e tornou a ver até que 

chamaram os pais dele, do que tornou a ver. 
19

E perguntaram a eles, dizendo: ―este é o 

filho vosso, o qual vós dizeis que cego nasceu? Como, pois, vê agora?‖ 

20
Responderam, pois, os pais dele e disseram: ―Sabemos que este é o filho nosso, e que 

cego nasceu; 
21

Mas como agora vê, não sabemos; ou quem abriu os olhos dele nós não 

sabemos. A ele perguntai, idade tem, em defesa de si mesmo falará.‖ 
22

Essas coisas 

disseram os pais dele porque temiam os judeus; já pois tinham combinado os judeus 

que, se alguém a ele confessasse como Cristo, excomungado da sinagoga  deveria ser.  

23
Por isso os pais dele disseram: ―idade tem, a ele interrogai‖. 

24
Chamaram, pois, o homem que era cego pela segunda vez e disseram-lhe: ―Dá glória 

a Deus; nós sabemos que esse homem é pecador‖. 
25

Respondeu, pois, aquele: ―Se é 

pecador, não sei; uma coisa sei, que cego sendo, agora vejo‖. 
26

Disseram, pois a ele: 

―Que fez a ti? Como abriu os seus olhos?‖ 
27

Respondeu a eles: ―Eu já disse a vós e não 

ouvistes. Por que novamente quereis ouvir? E vós quereis dele discípulos tornar-vos?‖ 

28
E insultaram a ele e disseram: ―Tu discípulo és daquele; porém nós de Moisés somos 

discípulos. 
29

Nós sabemos que a Moisés falou Deus, porém este não sabemos donde 

é.‖ 
30

Respondeu o homem e disse a eles: ―Nisto, pois, o maravilhoso está, que vós não 

sabeis donde é, e abriu meus olhos. 
31

Sabemos que pecadores Deus não ouve; porém, 

se alguém temente a Deus for e a vontade dele fizer, a este ouve. 
32

Desde o princípio 

não foi ouvido que alguém abriu os olhos de cego nascido. 
33

Se não fosse este da parte 

de Deus não poderia fazer nada.‖ 
34

Responderam e disseram-no: ―Em pecados tu és 

nascido inteiro e tu ensinas a nós?‖ E expulsaram-no para fora.  

35
Ouviu Jesus que o expulsaram e encontrando-o disse: ―Tu crês no Filho do 

Homem?‖ 
36

Respondeu aquele e disse: ―E quem é Senhor, para que eu creia nele?‖ 

37
Disse-lhe Jesus: Tanto viste a este quanto o que fala contigo é. 

38
Disse: ―Creio, 

Senhor!‖ E adorou-o.
 
 

39
E disse Jesus: ―Para juízo eu vim a este mundo, para que os que não veem vejam, e 

os que veem cegos se tornem.‖ 
40

Ouviram dentre os fariseus estas coisas os que com 
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ele estavam e disseram-no: ―Por ventura nós não somos também cegos?‖ 
41

Disse a eles 

Jesus: ―Se cegos fôsseis não teríeis pecado; agora, porém dizeis: Vemos, o pecado 

vosso permanece.‖  

 

1.2.3. Tradução Literária
28

 de Jo 9,1-41 

 

1
E passando, viu um homem, cego de nascença. 

2
Seus discípulos lhe perguntaram: 

―Mestre, quem pecou: ele ou os seus pais para que nascesse cego?‖ 
3
Jesus respondeu: 

―Nem ele pecou nem os seus pais; mas para que nele fossem manifestas as obras de 

Deus.  

4
Nos é preciso trabalhar as obras daquele que me enviou, enquanto é dia; vem a noite 

quando ninguém pode trabalhar. 
5
Enquanto estiver no mundo, sou a luz do mundo.‖  

6
Tendo dito isto, cuspiu na terra e fez barro com a saliva e aplicou-o sobre os olhos. 

7
E 

disse-lhe: ―Vai, lava-te na piscina de Siloé‖ (o que é interpretado Enviado). Saiu, pois 

e lavou-se, e voltou vendo. 

8
Os vizinhos e os que viam-no anteriormente como mendigo, diziam: ―Este não é o 

que se sentava e que mendigava?‖ 
9
Diziam alguns: ―É este‖, diziam outros: ―Não, mas 

ele é semelhante‖. Dizia ele: ―sou eu.‖ 10
Diziam-lhe, pois: ―Como foram abertos seus 

olhos, então?‖ 
11

Ele respondeu: ―O homem chamado Jesus fez barro e aplicou em 

meus olhos, e disse-me: ‗Vai e lava-te em Siloé‘. Tendo ido, pois, e me lavado tornei a 

ver.‖ 
12

E disseram-lhe: ―Onde está ele?‖ Diz: ―Não sei‖. 

13
Conduzem o outrora cego aos fariseus. 

14
Era sábado, o dia em que Jesus fez barro e 

abriu-lhe os olhos. 
15

Novamente, os fariseus perguntaram-lhe também como tornou a 

ver. E disse-lhes: ―Pôs Barro sobre os olhos e me lavei e vejo‖. 
16

Diziam, pois alguns 

dos fariseus: ―Este homem não vem da parte de Deus, porque não guarda o sábado!‖ 

Outros, porém diziam: ―Como pode fazer tais sinais um homem pecador?‖ E divisão 

havia entre eles.  

17
Então, dizem ao cego novamente: ―que tu dizes a respeito dele, que abriu seus 

olhos?‖ Disse ele: ―É profeta‖.  

18
Os judeus não creram a respeito do que era cego e tornou a ver, até que chamaram os 

pais do que tornou a ver. 
19

E perguntaram-lhes, dizendo: ―este é o vosso filho, o qual 

vós dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora?‖ 
20

Responderam pois, os seus pais, 
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 Tradução feita modificando-se a ordem das palavras para se obter um sentido mais próximo do português. 

Usaremos esta tradução ao longo da tese.  
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e disseram: ―Sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego; 
21

Mas como vê 

agora, não sabemos; ou quem abriu os olhos dele nós não sabemos. Perguntai a ele,  

tem idade, em defesa de si mesmo falará.‖ 
22

Essas coisas disseram os pais dele porque 

temiam os judeus; pois, já tinham combinado os judeus que, se alguém a Cristo se 

confessasse, deveria ser excomungado da sinagoga. 
23

Por isso, seus pais disseram: 

―tem idade, interrogai-o‖. 

24
Chamaram, pois, o homem que era cego pela segunda vez e disseram-lhe: ―Dá glória 

a Deus; nós sabemos que esse homem é pecador‖. 
25

Respondeu ele: ―Se é pecador, não 

sei; uma coisa sei: que sendo cego, agora vejo‖. 
26

Disseram-lhe, então: ―Que fez a ti? 

Como abriu os seus olhos?‖ 
27

Respondeu-lhes: ―Eu já vos disse e não ouvistes. Por 

que novamente quereis ouvir? E vós quereis tornar-vos discípulos dele?‖ 
28

E 

insultaram-lhe e disseram: ―tu és discípulo daquele; porém nós somos discípulos de 

Moisés; 
29

Nós sabemos que a Moisés Deus falou, porém este não sabemos donde é.‖ 
30

Respondeu o homem e disse-lhes: ―Nisto, pois, está o maravilhoso, que vós não 

sabeis donde é, e abriu meus olhos. 
31

Sabemos que Deus não ouve pecadores; porém, 

se alguém for temente a Deus e a vontade dele fizer, a este ouve. 
32

Desde o princípio 

não foi ouvido que alguém abriu os olhos de cego nascido. 
33

Se este não fosse da parte 

de Deus não poderia fazer nada.‖ 
34

Responderam e disseram-no: ―Tu és nascido 

inteiro em pecados e nos ensinas?‖  E expulsaram-no para fora.  

35
Jesus ouviu que o expulsaram e encontrando-o disse: ―Tu crês no Filho do Homem?‖ 

36
Respondeu-lhe e disse: ―E quem é Senhor, para que eu creia nele?‖ 

37
Disse-lhe 

Jesus: Tu o vês a este é o que fala contigo. 
38

Disse: ―Creio, Senhor!‖ E adorou-o.  

39
E Jesus disse: ―Para juízo eu vim a este mundo, para que os que não veem vejam, e 

os que veem cegos se tornem.‖ 
40

Ouviram dentre os fariseus estas coisas os que com 

ele estavam e disseram-no: ―Por ventura não somos também cegos?‖ 
41

Disse-lhes 

Jesus: ―Se fôsseis cegos não teríeis pecado; agora, porém dizeis: Vemos, o vosso 

pecado permanece.‖  
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1.2.4. Tradição Básica (TB): Treva constatada e Cura inusitada 

 

 

Na Tradição Básica (TB) encontra-se um texto mais ―primitivo‖. Chegou-se à 

conclusão que, o texto que hoje temos deve ser fruto de um longo e complexo processo 

redacional. Tudo começou por volta do ano 30 com relatos de Jesus narrados e interpretados 

como sinais. Esta etapa é a chamada pré-evangélica, que se estende desde a criação da 

comunidade ao redor do testemunho do Discípulo Amado até o ingresso dos judeus 

antitemplo,
29

 dos samaritanos, dos batistas e dos gentios. Na TB da Narrativa da Cura do 

Cego de Nascença estão presentes duas cenas: 

 

TRADIÇÃO BÁSICA (TB) João 9,1-41 

 

9, 1-3  

 

1
E passando, viu um homem, cego de nascença. 

2
Seus discípulos lhe perguntaram: “Mestre, 

quem pecou: ele ou os seus pais para que 

nascesse cego?” 
3
Jesus respondeu: “Nem ele 

pecou, nem os seus pais; mas para que nele 

fossem manifestas as obras de Deus. 

 

 

 

9, 6-7 

 

6
Tendo dito isto, cuspiu na terra e fez barro com 

a saliva e aplicou-o sobre os olhos. 
7
E disse-lhe: 

“Vai, lava-te na piscina de Siloé” (o que é 

interpretado Enviado). Saiu, pois e lavou-se, e 

voltou vendo. 

 

1
E passando, viu um homem, cego de nascença. 

2
Seus 

discípulos lhe perguntaram: ―Mestre, quem pecou: ele ou 

os seus pais para que nascesse cego?‖ 
3
Jesus respondeu: 

―Nem ele pecou nem os seus pais; mas para que nele 

fossem manifestas as obras de Deus. 
4
Nos é preciso 

trabalhar as obras daquele que me enviou, enquanto é 

dia; vem a noite quando ninguém pode trabalhar. 

5
Enquanto estiver no mundo, sou a luz do mundo.‖  

6
Tendo dito isto, cuspiu na terra e fez barro com a saliva 

e aplicou-o sobre os olhos. 
7
E disse-lhe: ―Vai, lava-te na 

piscina de Siloé‖ (o que é interpretado Enviado). Saiu, 

pois e lavou-se, e voltou vendo. 

8
Os vizinhos e os que viam-no anteriormente como 

mendigo, diziam: ―Este não é o que se sentava e que 

mendigava?‖ 
9
Diziam alguns: ― É este‖, diziam outros: 

―Não, mas ele é semelhante‖. Dizia ele: ―sou eu.‖ 
10

Diziam-lhe, pois: ―Como foram abertos seus olhos, 

então?‖ 
11 

Ele respondeu: ―O homem chamado Jesus, fez 

barro, e aplicou em meus olhos, e disse-me: ‗Vai e lava-

te em Siloé‘. Tendo ido, pois, e me lavado tornei a ver.‖ 

12
E disseram-lhe: ―Onde está ele?‖ Diz: ―Não sei‖. 

13
Conduzem o outrora cego aos fariseus.

14
 Era sábado, o 

                                                 
29

 Os Atos dos Apóstolos registram uma frequência natural dos apóstolos ao Templo (At 2,46; 3,1) enquanto que 

todos os evangelhos apresentam uma clara oposição a esta instituição. No QE o conflito com o Templo é mais 

acentuado, tanto que logo no capítulo dois inicia-se com a intervenção de Jesus contra ele. Nota-se uma rejeição 

pelo antigo modelo de templo. Este conflito mostra o quanto havia diferenças entre os cristãos da comunidade 

joanina e os judeus ainda apegados à antiga aliança, simbolizada no Templo. 
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dia em que Jesus fez barro e abriu-lhe os olhos. 

15
Novamente, os fariseus perguntaram-lhe também como 

tornou a ver. E disse-lhes: ―Pôs Barro sobre os olhos e 

me lavei e vejo‖. 
16

Diziam, pois alguns dos fariseus: 

―Este homem não vem da parte de Deus, porque não 

guarda o sábado!‖ Outros, porém diziam: ―Como pode 

fazer tais sinais um homem pecador?‖ E divisão havia 

entre eles.  

17
Então, dizem ao cego novamente: ―que tu dizes a 

respeito dele, que abriu seus olhos?‖ Disse ele: ―É 

profeta‖.  

18
Os judeus não creram a respeito do que era cego e 

tornou a ver até que chamaram os pais do que tornou a 

ver. 
19

E perguntaram-lhes, dizendo: ―este é o vosso filho, 

o qual vós dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê 

agora?‖ 
20

Responderam pois, os seus pais, e disseram: 

―Sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego; 

21
Mas como vê agora, não sabemos; ou quem abriu os 

olhos dele nós não sabemos. Perguntai a ele,  tem idade, 

em defesa de si mesmo falará.‖ 
22

Essas coisas disseram 

os pais dele porque temiam os judeus; pois já tinham 

combinado os judeus que, se alguém a Cristo se 

confessasse, deveria ser excomungado da sinagoga. 
23

Por 

isso, seus pais disseram: ―tem idade, interrogai-o‖. 

24
Chamaram, pois, o homem que era cego pela segunda 

vez e disseram-lhe: ―Dá glória a Deus; nós sabemos que 

esse homem é pecador‖. 
25

Respondeu ele: ―Se é pecador, 

não sei; uma coisa sei: que sendo cego, agora vejo‖. 

26
Disseram-lhe, então: ―Que fez a ti? Como abriu os seus 

olhos?‖ 
27

Respondeu-lhes: ―Eu já vos disse e não 

ouvistes. Por que novamente quereis ouvir? E vós 

quereis tornar-vos discípulos dele?‖ 
28

E insultaram-lhe e 

disseram: ―tu és discípulo daquele; porém nós somos 

discípulos de Moisés; 
29

Nós sabemos que a Moisés Deus 

falou, porém este não sabemos donde é.‖ 30
Respondeu o 

homem e disse-lhes: ―Nisto, pois, está o maravilhoso, 

que vós não sabeis donde é, e abriu meus olhos. 

31
Sabemos que Deus não ouve pecadores; porém, se 

alguém for temente a Deus e a vontade dele fizer, a este 

ouve. 
32

Desde o princípio não foi ouvido que alguém 
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abriu os olhos de cego nascido. 
33

Se este não fosse da 

parte de Deus não poderia fazer nada.‖ 
34

Responderam e 

disseram-no: ―Tu és nascido inteiro em pecados e nos 

ensinas?‖  E expulsaram-no para fora.  

35
Jesus ouviu que o expulsaram e encontrando-o disse: 

―Tu crês no Filho do Homem?‖ 
36

Respondeu-lhe e disse: 

―E quem é Senhor, para que eu creia nele?‖ 
37

Disse-lhe 

Jesus: Tu o vês a este é o que fala contigo. 
38

Disse: 

―Creio, Senhor!‖ E adorou-o.  

39
E Jesus disse: ―Para juízo eu vim a este mundo, para 

que os que não veem vejam, e os que veem cegos se 

tornem.‖ 
40

Ouviram dentre os fariseus estas coisas os que 

com ele estavam e disseram-no: ―Por ventura não somos 

também cegos?‖ 
41

Disse-lhes Jesus: ―Se fôsseis cegos 

não teríeis pecado; agora, porém dizeis: Vemos, o vosso 

pecado permanece.‖  
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1.2.4.1. Primeira Cena da TB: Trevas e luz (9, 1-3) 

 

1
E passando, viu um homem, cego de nascença. 

2
Seus discípulos lhe 

perguntaram: ―Mestre, quem pecou: ele ou os seus pais para que nascesse 

cego?‖ 
3
Jesus respondeu: ―Nem ele pecou nem os seus pais; mas para que nele 

fossem manifestas as obras de Deus. 

 

Na primeira cena da TB aparecem três personagens: Jesus, o cego de nascença e os 

discípulos. Inicia-se com a frase ―Kai. para,gwn‖ (e passando). Esta expressão é típica dos 

relatos ―de vocação‖ em narrativas de milagres nos EvS (Mc 1,16; Mc 2,14; Mt 9,9; Mt 9,27; 

Mt 20,30). Significa que a fórmula não é nova, ou seja, poderia ser conhecida na tradição pré-

joanina. Em quase toda a literatura do Novo Testamento a partícula kai, marca o início da 

narrativa, ligando-a a narrativa anterior. Não temos nenhuma referência a lugar ou a tempo, 

não temos preâmbulos, mas possivelmente o episódio se inscreve no prolongamento da Festa 

das Tendas, como sugere a conjunção kai, (e) no início do relato. Ele só será datado no 

versículo 14: ―Era sábado‖. 

O sujeito está oculto, apenas passando. Só descobriremos de quem se trata no 

versículo 2, quando os maqhtai, (discípulos)
30 – que também estavam sumidos desde o final 

do capítulo 6 – mais o pronome genitivo auvtou/, confirmam um sujeito masculino singular no 

período anterior e o chamam de ―r`abbi,‖,
31

 comumente traduzido como mestre. Este é um 

título honorífico que, na literatura rabínica, foi destinado aos grandes conhecedores das 

tradições judaicas (rabinos ou doutores da lei). Em sua aparência externa, Jesus apresenta 

certa semelhança com os escribas: ensina tendo ao seu redor um círculo de discípulos; disputa 

acerca da interpretação da lei; é abordado para decisões jurídicas; prega em cultos na 

sinagoga; é interpelado como r`abbi,.32
 

                                                 
30

 Não é clara a identidade dos discípulos: se são os doze, os da Judéia (Jo 7,3) ou ainda, outros. 
31

 O vocativo r`abbi é um semitismo, não sendo encontrado na LXX. Pode ser derivado da raiz hebraica rb 

relacionada com quantidade (grande, muito), mas também pode significar liderança (chefe, mestre, senhor, 

maioral). Cf. Frederich W. DANKER. A Greek-English lexicon of the New Testament and other early Christian 

literature. 3 ed. Chicago/Londres: The University of Chicago Press, 2000, p. 902. 
32

 No tempo de Jesus, o processo de formação para escriba seguia normas exatas. Quem desejasse tornar-se um 

rabi começava a viver a partir de sete a dez anos na companhia de um erudito. Na qualidade de seu discípulo, 

assistia-lhe às aulas e o observava no exercício de sua profissão e na execução prática dos preceitos. Quando o 

discípulo dominava o conjunto da tradição e conseguia a aplicá-la, era ordenado e recebia um cargo. Quanto a 

Jesus, porém, não se pode afirmar que tenha passado por esse processo de formação. Quando, pois, é chamado 

de ―rabi‖, não se trata do título de teólogo, pois tanto ―rabi‖ como ―meu senhor‖ eram de uso recorrente no 

século I d.C. como interpelação respeitosa (cf. Mt 23,8). Mais sobre este assunto, Joachim JEREMIAS. Teologia 

do Novo Testamento. 2 ed. São Paulo: Teológica, 2004, p. 134. 
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O verbo ei=den (viu)
33 mostra que, ao sair do Templo, o olhar de Jesus recai sobre um  

―homem‖ que é imediatamente percebido como tuflo.n34 evk geneth/j35 (cego de nascença). A 

tradição judaica relegava os cegos e os aleijados para a porta do Templo; não podiam entrar. E 

para que isto fosse justificado, citava-se até a palavra irônica de Davi sobre os cegos e 

aleijados: ―Quanto aos aleijados e aos cegos, eles desgostam Davi. É por isso que se diz: 

‗Aleijados e cegos não entrarão na casa‘‖ (2Sm 5,8).  Dado que ao nível do senso comum tal 

percepção é inverossímil, é viável supor que o autor tenha pretendido desde o primeiro 

instante estabelecer uma contraposição entre o ver de Jesus e um não-ver do homem que era 

cego de nascença.
36

 

O adjetivo acusativo substantivado tuflo.n (cego) será quase sempre empregado como 

deficiência visual no seu sentindo estrito. Somente em 9,39-41 terá um sentido explicitamente 

figurado. Segundo a mentalidade judaica da época, a cegueira era castigo de Deus como 

consequência do pecado: 

 

Por isto o julgamento reto está longe de nós; a justiça não está ao nosso alcance. 

Esperávamos a luz, e o que veio foram trevas; a claridade, e, no entanto, 

caminhamos na escuridão. Como cegos que andam a apalpar um muro, sim, como os 

que não têm olhos, andamos às apalpadelas. Tropeçamos ao meio-dia como se fosse 

ao crepúsculo; somos como mortos entre pessoas sadias (Is 59,9-10).  

 

Os discípulos perguntam a Jesus quem são os responsáveis pela cegueira daquele 

homem: ―o próprio cego ou os pais dele?‖ Relembrando o livro de Jó, no tempo de Jesus, 

todavia, estava em vigor a antiga ideia de que entre pecado e enfermidade havia uma relação 

direta, como indica esta pergunta e outra parecida, em Lc 13,2: ―Acrediteis que, por terem 

sofrido tal sorte, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus?‖ Se um 

adulto caía doente, a culpa era sua. Maior dificuldade apresentava o caso de uma criança que 

nascia aleijada. Em Ex 20,5 está o princípio desta ideia: ―Eu Iahweh teu Deus, sou um Deus 

ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira geração e a quarta 

geração dos que me odeiam.‖ Alguns rabinos afirmavam que o pecado dos pais não só podia 

                                                 
33

 Indicativo aoristo ativo de ovra,w: ver, observar, perceber, sentir, constatar, notar a presença de algo ou alguém 

pelo olhar, reparar em, identificar. Cf. DANKER,  A Greek-English  lexicon, pp. 719-720. 
34

 Adjetivo normal acusativo masculino singular: cego. Cf. DANKER, A Greek-English lexicon, p. 193. 
35

 Segundo R. E. Brown, a expressão evkgeneth/j é uma expressão grega mais próxima da literatura helenística (há, 

de fato, duas ocorrências na LXX), enquanto a expressão semítica normal seria evk koili,ajmhtrò̀j (―desde o 

ventre da mãe‖). Veja Mt 19,12; At 3,2; BROWN, El Evangelio según Juan, vol. I, p. 614. 
36

 Segundo Bruce MALINA e Robert ROUHBAUGH, no imaginário da Antiguidade, a escuridão, tanto quanto a 

luz, era algo concreto e material. Olhos cegos eram considerados portadores e difusores de escuridão (cf. Mt 

6,22-23). Veja: Social-science commentary on the Gospel of John. Minneapolis: Fortress Press, 1998, p. 170. 
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deixar sequelas nos filhos, como as crianças podiam pecar ainda no seio materno.
37

 A 

individualização da culpa e da punição está refletida em Jeremias (31,29-30) e Ezequiel (18,1-

4), na chamada ―teologia da retribuição‖, que garantia descendência, vida longa e perdão dos 

pecados.
38

 

Pode-se observar, que tanto na pergunta dos discípulos quanto na resposta de Jesus há 

uma repetição de ou-toj h[marten e gonei/j auvtou, formando um paralelismo antitético 

simples:
39

 

 

    quem pecou, este  
 
     ou os pais dele 
 
    nem este pecou 
 
     nem os pais dele 
 
 

Porém, não se deve nos esquecer das conjunções avllV i[na,,,,, (para quê)
40

 que 

contrapõem os segundos termos e acabam, assim, por garantir um efeito estilístico em ambos 

os períodos. Segundo R. Brown,
41

 o segundo i[na é final, enquanto J. Mateos e J. Barreto
42

 

acreditam que esse i[na seja consecutivo e não final. Consequência ou finalidade? O uso 

conjunto de ou;te e avllV fazem com que haja uma inversão da pergunta para a resposta. Ao 

considerar esta hipótese positiva, é possível visualizar um quiasmo (a-b-b-a) implícito na 

antítese e compreender mais claramente as relações intratextuais: 

 

    Quem pecou?      

 

     para que cego nascesse? 
     Ele nasceu cego 
 
    para que fosse manifesta as obras de Deus nele 

 

 

                                                 
37

 Cf. BROWN, El Evangelio según Juan, vol. I, p. 614. 
38

 Cf. Lilia Ladeira VERAS. Coélet: contestador ou construtor de uma nova sabedoria? São Bernardo do 

Campo: Universidade Metodista de São Paulo, ano 2005 (Tese de Doutorado). 
39

 Acontece quando uma linha exprime a mesma ideia da primeira, mas de uma maneira negativa ou em termos 

de contraste. 
40

 ―Para quê‖. Esta expressão é tipicamente joanina e aparece em 1,8.31; 3,17; 11,52; 12,9.47; 13,18; 14,31; 

15,25. 
41

 Cf. BROWN, El Evangelio según Juan, vol. I, p. 614. 
42

 Cf. Juan MATEOS e Juan BARRETO. O Evangelho segundo São João: análise lingüística e comentário 

exegético. São Paulo: Paulus, 1999, p. 422. 



39 

 

 

 

O segundo termo do segundo período é uma oração subordinada consecutiva; indica 

uma ação cuja causa está apontada na oração principal pelo verbo h[marten (pecar).
43

 . Já o 

segundo termo do quarto período, além de ser uma oração coordenada adversativa (o que 

coloca em oposição à oração anterior), contém uma oração principal oculta (que pela lógica 

do quiasmo deve ser tomada da oração subordinada do período anterior) e uma oração 

subordinada final. Assim, percebe-se que a verdadeira oposição da estrutura quiástica desta 

antítese é sustentada pela partícula i[na, que permite levar o mesmo fato a duas interpretações 

possíveis: o que uns veem como consequência (indesejada) do pecado (treva), Jesus vê como 

uma oportunidade (desejável) para a manifestação da luz. De sinal de pecado transforma-se 

em sinal e ocasião de salvação, lugar de manifestação das obras de Deus: nas trevas 

resplandece a luz. Jesus se interessa pelo para quê do sinal e não pelo porquê da enfermidade. 

Ao responder: ―Nem ele pecou nem os pais dele‖, tornando vã a hipótese dos 

discípulos, Jesus rejeita a casuística hebraica e a mentalidade daqueles que ligam a doença a 

um determinado pecado, e dá ao encontro com o cego de nascença um valor salvífico: entende 

manifestar o agir de Deus nesse homem. No subjuntivo aoristo passivo temos as formas 

verbais gennhqh/ (gerar)
44 e fanerwqh/ (tornar conhecido)

45
 que introduzem a ideia de que a 

manifestação de Deus já estava consumada no presente dos interlocutores. Dito de outro 

modo, a manifestação dos trabalhos de Deus já estava contida na própria existência daquele 

homem cego (evn auvtw46
) e não se referia senão secundariamente ao ato ―taumatúrgico‖ que 

Jesus estava por realizar. 

 

1.2.4.2. Segunda Cena da TB: Cura física (9,6-7) 

 

6
Tendo dito isto, cuspiu na terra e fez barro com a saliva e aplicou-o sobre os 

olhos. 
7
E disse-lhe: ―Vai, lava-te na piscina de Siloé‖ (o que é interpretado 

Enviado). Saiu, pois e lavou-se, e voltou vendo. 

 

Na segunda cena acontece o sinal propriamente dito: Jesus cura o cego. Inicia-se com 

tau/ta eivpw.n (tendo dito isto), uma expressão que aparece mais 9 vezes ao longo do QE (7,9; 

11,28.43; 13,21; 18,1.38; 20,14.20.22). Também encontramos neste período uma sequência 

                                                 
43

 Verbo indicativo aoristo ativo, 3ª pessoa do singular de avmarta,nw: errar, pecar, falhar. Cf. DANKER, A Greek-

English lexicon, pp. 49-50. 
44

 Verbo subjuntivo aoristo passivo, 3ª pessoa singular de genna,w: gerar, dar a luz. Cf. DANKER, A Greek-

English lexicon, p. 193. 
45

 Verbo subjuntivo aoristo passivo, 3ª pessoa singular de fanero,w: tornar conhecido, claro, visível, real. Cf. 

DANKER, A Greek-English lexicon, p. 1048. 
46

 No texto é um dativo locativo. 



40 

 

 

 

de orações coordenadas (polissíndeto
47

), com verbos no tempo narrativo indicativo aoristo, 

iniciados pela partícula kai.: kai. evpoi,hsen (e fez),
48 kai. evpe,crisen (e aplicou),

49 kai. ei=pen (e 

disse),
50 kai. evni,yato (e lavou-se),

51
 e kai. h=lqen (e veio)

52
. 

Jesus passa à ação: cospe no chão e faz barro com sua saliva
53

 sem nenhuma consulta ao 

interessado, porque este, sendo cego de nascimento, não sabia o que era luz para poder desejá-

la ou não. Encontramos nos EvS algumas curas de cego: Cura do cego Bartimeu, que estava 

sentado e pedia esmola perto de Jericó quando Jesus ia a caminho de Jerusalém (Mc 10,46-52; 

Lc 18,35-43; Mt 20,29-34 [2 cegos]); Cura de dois cegos na Galiléia (Mt 9,27-31; Cura de um 

cego e mudo na Galiléia (Mt 12,22-23). No Evangelho de Marcos (8,22-26) encontramos 

ainda outra cura de cego com ―uso‖ do cuspe, porém ao cuspe que aparece no evangelho de 

Marcos, o narrador do QE acrescenta o pó da terra (camai) para fazer o barro (phlo.n54
). J. 

Crossan considera os dois textos como versões independentes da mesma fonte, principalmente 

por causa da conjunção dos elementos cegueira e cuspe.
55

 Por sua vez, M. Smith cita o cuspe 

como um exemplo de como ―o relato dos milagres nos Evangelhos conserva vários traços de 

rituais mágicos‖.
56

 

Na frase kai. evpe,crisen auvtou/ to.n phlo.n evpi. tou.j ovfqalmou.j (―e aplicou dele o barro 

nos olhos‖), o possessivo auvtou/ só pode determinar to.n phlo.n) Entre o possessivo e o 

substantivo a que determina poder-se-ia intercalar um verbo como, por exemplo, ocorre em 

11,21: ouvk a'n avpe,qanen o` avdelfo,j mou (―não teria morrido o irmão meu‖
57

). Ou seja, o 

pronome possessivo auvtou/ em 9,6 se refere a Jesus e não aos olhos do cego. Parece querer 

insistir que o barro é de Jesus, porque o fez ele mesmo com sua saliva. Ao insistir no barro, 

                                                 
47

 É o emprego intencional do conectivo coordenativo. 
48

 Verbo indicativo aoristo ativo, 3ª pessoa singular de pole,w: fazer, operar, agir, tomar, trabalhar. Cf. Carlo 

RUSCONI. Dicionário do grego do Novo Testamento. São Paulo: Paulus, 2003, pp. 379-380. 
49

 Verbo indicativo aoristo ativo, 3ª pessoa singular de evpicri,w: espalhar algo sobre algo, aplicar, untar, ungir. 

Cf. RUSCONI, Dicionário do grego do Novo Testamento, p. 196. 
50

 Verbo indicativo aoristo ativo, 3ª pessoa do singular de le,gw: dizer. Cf. RUSCONI, Dicionário do grego do 

Novo Testamento, p. 284. 
51

 Verbo indicativo aoristo médio, 3ª pessoa singular de ni,ptw:  lavar-se. Cf. RUSCONI, Dicionário do grego do 

Novo Testamento, p. 320. 
52

 Verbo indicativo aoristo ativo, 3ª pessoa singular de ev,rcomai: voltar, vir, chegar, caminhar, atingir. Cf. 

RUSCONI, Dicionário do grego do Novo Testamento, p. 199. 
53

 Cf. também o uso da saliva em Mc 7,33. Na antiguidade, tanto no mundo judaico como no mundo helenístico, 

era bem conhecido o uso da saliva na medicina popular, pois se acreditava que ela contivesse qualidades 

terapêuticas na cura de afecções oculares. PLÍNIO, Nat. 28,7; TÁCITO, Hist. IV, p. 81. 
54

 Substantivo acusativo masculino singular comum: lodo, barro, argila. Cf. RUSCONI, Dicionário do grego do 

Novo Testamento, p. 373. 
55

 John D. CROSSAN. O Jesus histórico: a vida de um camponês judeu do Mediterrâneo. Rio de Janeiro: 

Imago, 1994, pp. 177-191. 
56

 D. Moody SMITH. The composition and order of the Fourth Gospel. Cambridge/New York: Cambridge 

University Press, 1995, p. 223. 
57

 MATEOS e BARRETO, O Evangelho segundo São João, p. 422. 
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que aparece cinco vezes na perícope (9.6.6.11.14.15), reforça seu sentido simbólico. O gesto 

de aplicar (evpicri,w) o barro, no entanto, será mencionado mais quatro vezes na continuidade 

da narrativa (9,6.11.14.15). Este verbo é traduzido algumas vezes como aplicar
58

 e outras 

vezes como ungir(59
 porém, neste versículo, o verbo utilizado é evpicri,w (aplicar) e não cri,w 

(ungir).
60

 Sendo assim, traduziremos evpicri,w sempre como aplicar: Jesus aplicou o barro nos 

olhos do cego; não ungiu num sentido messiânico de unção (como aparece, por exemplo, em 

Sl 45, 8-9 ou 1Rs 19,15-18), mas sim no sentido de aplicar, colocar o barro nos olhos do cego. 

Depois que os olhos do cego foram cobertos com barro, Jesus manda que ele vá se lavar na 

piscina de Siloé
61

, único lugar que recebe nome no relato. Pode ser que este fosse o lugar mais 

próximo, porém o narrador indica outro significado, o de ―Enviado‖.  A piscina de Siloé não 

se confunde com a fonte:
62

 situada a sudoeste da cidade de Ofel (cidade velha), encontrava-se 

no fim de um túnel construído por Ezequias (em torno de 740 a.C.) para levar água do Guihon 

(1Rs 1,33; 2Rs 20,20; 2Cr 32,30; Sr 48,17) para Jerusalém. Segundo o rito da Festa das 

Tendas, que tinha uma dimensão messiânica, uma procissão solene vinha tirar água desse 

reservatório. Honrava-se, assim, a dinastia davídica que veio a simbolizar, uma vez que Isaías 

censurava o povo por desprezar essas ―águas que correm suavemente‖ (Is 8,6).
63

   

O gesto de aplicar o barro e lavar-se na piscina de Siloé fez com que este texto fosse 

interpretado também no sentido batismal, pois há indícios de que aí se faziam os banhos dos 

prosélitos gentios.
64

 Banhar-se em águas sagradas parece ter sido uma terapia conhecida na 

tradição israelita.  A ordem que Jesus dá faz pensar naquela que o profeta Eliseu deu a Naamã 

(o leproso), de ir mergulhar-se sete vezes no rio Jordão (2Rs 5,8-14). A diferença é que 

Naamã se mostrava renitente quanto a obedecer a Eliseu. O cego de nascença, porém, não 

questiona, obedece a Jesus, pode-se dizer, ―cegamente‖.  

                                                 
58

 Bíblia de Jerusalém; Bíblia TEB. A Bíblia Almeida, de 1969, traduz como ―ungir‖, porém a Almeida Revista e 

atualizada, de 1993, traduz como ―aplicar‖; SCHNACKENBURG, El Evangelio según San Juan, p. 302. 
59

 Bíblia do Peregrino; MATEOS e BARRETO, O Evangelho segundo São João, p. 426; BROWN, El Evangelio 

según Juan, p. 612; Xavier LEON-DUFOUR. Leitura do Evangelho segundo João. Vol II. São Paulo: Loyola, 

1996, p. 223. 
60

 Tocar ligeiramente, roçar, pinchar suavemente, ungir, perfumar, untar, esfregar. Cf, PEREIRA, Dicionário 

grego-português e português-grego, p. 633. 
61

 As águas de Siloé que a LXX transcreve como Siloam, possuem, primeiramente, um sentido ativo: a conduta, 

o canal. Pode ser lido também como passivo: ―ser enviado‖. Cf. SCHNACKENBURG, El Evangelio según San 

Juan, p. 306. 
62

 Esta fonte é a segunda piscina referida no evangelho. Aparece em 5,2, em Jerusalém, junto à ―Porta das 

Ovelhas‖, que em hebraico se chama Bethzata, com cinco pórticos. 
63

 LEON-DUFOUR, Leitura do Evangelho segundo João, vol. II, pp. 233-234. 
64

 MATEOS e BARRETO, O Evangelho segundo São João, p. 422. 
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Mediante o sinal de Jesus, o homem que nunca vira a luz, pois se encontrava prisioneiro 

nas trevas, vai a Siloé, isto é, ao Enviado, banha-se e volta vendo (ble,pwn65
), isto é, 

―iluminado‖: seus olhos se abrem e ele vê (9,7).  Jesus não quer apenas abrir os olhos do cego  

mas, sobretudo, chamar atenção daqueles que o assistem e mostrar-lhes outra luz, a luz da fé 

(Cf. Jo, 9,5; Mt 9,29-30; Mt 20,32-33; At 26,18). Diz ele: ―enquanto estiver no mundo, sou a 

luz do mundo‖ (Jo 9,5). 

Jesus manifesta que sua missão é libertar das trevas. Dar vista aos cegos era um dos 

sinais próprios da salvação definitiva, anunciada pelos profetas, como símbolo da libertação 

da tirania: ―Naquele dia, os surdos ouvirão o que se lê, e os olhos dos cegos, livres da 

escuridão e das trevas, tornarão a ver‖ (Is 29, 18). 

 

1.2.5. Evangelho 1 (E1) ou Primeira Versão: Em busca de Identidade 

 

No Evangelho 1 (E1), o texto original da NCCN (9,1-3.6-7) sofre ampliações e 

interpretações com profunda reflexão e experiência da ―escola joanina‖ dos finais do século I: 

 

O argumento fundamental para aceitar um primeiro evangelho (ou primeira versão) 

é a diferença evidente, apanhada numa simples leitura de superfície de João, entre os 

relatos (narrativas) e os ―discursos‖: a sua linguagem e concepção global apontam 

para dois estratos literários muito diferentes. [Aconselha-se a leitura atenta de 5,1-

18, seguido do grande discurso 5,19-47; 6,1-15, seguido do grande discurso (mas 

com a inclusão de 6,16-21) de 6,22-71; 9,1-41, seguido do grande discurso 10,1-42; 

11-44, seguido da ressonância em 1,45-57]. Os discursos tanto seguem a temática 

dos relatos de milagre como se afastam dela. Além do mais, nalguns relatos de 

milagres (5,19-47; 9,1-41; 11,1-44) já se funde o relato com o discurso.
66

 

 

Nesta etapa acontecem as primeiras hostilidades e controvérsias com ―os judeus‖ da 

sinagoga e a expulsão dela (9,22; 16,2) por reconhecerem Jesus como o enviado de Deus.
67

 A 

perícope recebe o acréscimo de 9,8-34, nos quais formam um quiasmo composto de quatro 

cenas em que ocorrem quatro interrogatórios bastante conflituosos tendo o v.17 como centro:  

 

 

 

 

                                                 
65

 Verbo particípio presente ativo nominativo masculino singular de ble,pw: ver, olhar, dirigir o olhar, ter a vista, 

enxergar. Cf. RUSCONI, Dicionário do grego do Novo Testamento, pp. 99-100. 
66

 VIDAL, Los escritos originales de la comunidad del discipulo―amigo‖ de Jesus, p. 21. 
67

 BROWN, A Comunidade do Discípulo Amado, p. 20 e também VIDAL, Los escritos originales de la 

comunidad, pp. 42-43.  
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Evangelho 1 (E1) João 9,1-41 

9,8-12 

 

8
Os vizinhos e os que viam-no anteriormente, 

como mendigo, diziam: “Este não é o que se 

sentava e que mendigava?” 
9 

Diziam alguns: “ É 

este”, diziam outros: “Não, mas ele é 

semelhante”. Dizia ele: “sou eu.” 10
Diziam-lhe, 

pois: “Como foram abertos seus olhos, então?” 
11 

Ele respondeu: “O homem chamado Jesus, fez 

barro, e aplicou em meus olhos, e disse-me: „Vai 

e lava-te em Siloé‟. Tendo ido, pois, e me lavado, 

tornei a ver.” 
12

E disseram-lhe: “Onde está ele?” 

Diz: “Não sei”. 

 

9,13-16 

 

13
Conduzem o outrora cego aos fariseus.

14
 Era 

sábado, o dia em que Jesus fez barro e abriu-lhe 

os olhos. 
15

Novamente, os fariseus perguntaram-

lhe também como tornou a ver. E disse-lhes: 

“Pôs Barro sobre os olhos e me lavei e vejo”. 

16
Diziam, pois alguns dos fariseus: “Este homem 

não vem da parte de Deus, porque não guarda o 

sábado!” Outros, porém diziam: “Como pode 

fazer tais sinais um homem pecador?” E divisão 

havia entre eles. 
 

 

9,17 

 

17
Então, dizem ao cego novamente: “que tu dizes 

a respeito dele, que abriu seus olhos?” Disse ele: 

“É profeta”.  

 

9,18-23 

 

18
Os judeus não creram a respeito do que era 

cego e tornou a ver, até que chamaram os pais 

do que tornou a ver. 
19

E perguntaram-lhes, 

1
E passando, viu um homem, cego de nascença. 

2
Seus 

discípulos lhe perguntaram: ―Mestre, quem pecou: ele ou 

os seus pais para que nascesse cego?‖ 
3
Jesus respondeu: 

―Nem ele pecou nem os seus pais; mas para que nele 

fossem manifestas as obras de Deus. 
4
Nos é preciso 

trabalhar as obras daquele que me enviou, enquanto é 

dia; vem a noite quando ninguém pode trabalhar. 

5
Enquanto estiver no mundo, sou a luz do mundo.‖  

6
Tendo dito isto, cuspiu na terra e fez barro com a saliva 

e aplicou-o sobre os olhos. 
7
E disse-lhe: ―Vai, lava-te na 

piscina de Siloé‖ (o que é interpretado Enviado). Saiu, 

pois e lavou-se, e voltou vendo. 

8
Os vizinhos e os que viam-no anteriormente como 

mendigo, diziam: ―Este não é o que se sentava e que 

mendigava?‖ 
9
Diziam alguns: ― É este‖, diziam outros: 

―Não, mas ele é semelhante‖. Dizia ele: ―sou eu.‖ 
10

Diziam-lhe, pois: ―Como foram abertos seus olhos, 

então?‖ 
11 

Ele respondeu: ―O homem chamado Jesus, fez 

barro, e aplicou em meus olhos, e disse-me: ‗Vai e lava-

te em Siloé‘. Tendo ido, pois, e me lavado tornei a ver.‖ 

12
E disseram-lhe: ―Onde está ele?‖ Diz: ―Não sei‖. 

13
Conduzem o outrora cego aos fariseus.

14
 Era sábado, o 

dia em que Jesus fez barro e abriu-lhe os olhos. 

15
Novamente, os fariseus perguntaram-lhe também como 

tornou a ver. E disse-lhes: ―Pôs Barro sobre os olhos e 

me lavei e vejo‖. 
16

Diziam, pois alguns dos fariseus: 

―Este homem não vem da parte de Deus, porque não 

guarda o sábado!‖ Outros, porém diziam: ―Como pode 

fazer tais sinais um homem pecador?‖ E divisão havia 

entre eles.  

17
Então, dizem ao cego novamente: ―que tu dizes a 

respeito dele, que abriu seus olhos?‖ Disse ele: ―É 

profeta‖.  

18
Os judeus não creram a respeito do que era cego e 

tornou a ver até que chamaram os pais do que tornou a 

ver. 
19

E perguntaram-lhes, dizendo: ―este é o vosso filho, 

o qual vós dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê 

agora?‖ 
20

Responderam pois, os seus pais, e disseram: 
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dizendo: “este é o vosso filho, o qual vós dizeis 

que nasceu cego? Como, pois, vê agora?” 

20
Responderam, pois os seus pais e disseram: 

“Sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu 

cego; 
21

Mas como vê agora, não sabemos; ou 

quem abriu os olhos dele nós não sabemos. 

Perguntai a ele,  tem idade, em defesa de si 

mesmo falará.” 
22

Essas coisas disseram os pais 

dele porque temiam os judeus; pois, já tinham 

combinado os judeus que, se alguém a Cristo se 

confessasse, deveria ser excomungado da 

sinagoga. 
23

Por isso, seus pais disseram: “tem 

idade, interrogai-o”. 

 

9,24-34 

 

24
Chamaram, pois, o homem que era cego pela 

segunda vez e disseram-lhe: “Dá glória a Deus; 

nós sabemos que esse homem é pecador”. 

25
Respondeu ele: “Se é pecador, não sei; uma 

coisa sei, que sendo cego, agora vejo”. 

26
Disseram-lhe, então: “Que fez a ti? Como 

abriu os seus olhos?” 
27

Respondeu-lhes: “Eu já 

vos disse e não ouvistes por que novamente 

quereis ouvir? E vós quereis tornar-vos 

discípulos dele?” 
28

E insultaram lhe e disseram: 

“tu és discípulo daquele, porém nós somos 

discípulos de Moisés; 
29

Nós sabemos que a 

Moisés falou Deus porém este não sabemos 

donde é.” 30
Respondeu o homem e disse-lhes: 

“Nisto pois está o maravilhoso, que vós não 

sabeis donde é, e abriu meus olhos. 
31

Sabemos 

que Deus não ouve pecadores; porém, se alguém 

for temente a Deus e a vontade dele fizer, a este 

ouve. 
32

Desde o princípio não foi ouvido que 

alguém abriu os olhos de cego nascido. 
33

Se este 

não fosse da parte de Deus não poderia fazer 

nada.” 
34

Responderam e disseram-no: “Tu és 

nascido inteiro em pecados e nos ensinas?” E 

expulsaram-no para fora.  

 ―Sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego; 

21
Mas como vê agora, não sabemos; ou quem abriu os 

olhos dele nós não sabemos. Perguntai a ele,  tem idade, 

em defesa de si mesmo falará.‖ 
22

Essas coisas disseram 

os pais dele porque temiam os judeus; pois já tinham 

combinado os judeus que, se alguém a Cristo se 

confessasse, deveria ser excomungado da sinagoga. 
23

Por 

isso, seus pais disseram: ―tem idade, interrogai-o‖. 

24
Chamaram, pois, o homem que era cego pela segunda 

vez e disseram-lhe: ―Dá glória a Deus; nós sabemos que 

esse homem é pecador‖. 
25

Respondeu ele: ―Se é pecador, 

não sei; uma coisa sei: que sendo cego, agora vejo‖. 

26
Disseram-lhe, então: ―Que fez a ti? Como abriu os seus 

olhos?‖ 
27

Respondeu-lhes: ―Eu já vos disse e não 

ouvistes. Por que novamente quereis ouvir? E vós 

quereis tornar-vos discípulos dele?‖ 
28

E insultaram-lhe e 

disseram: ―tu és discípulo daquele; porém nós somos 

discípulos de Moisés; 
29

Nós sabemos que a Moisés Deus 

falou, porém este não sabemos donde é.‖ 30
Respondeu o 

homem e disse-lhes: ―Nisto, pois, está o maravilhoso, 

que vós não sabeis donde é, e abriu meus olhos. 

31
Sabemos que Deus não ouve pecadores; porém, se 

alguém for temente a Deus e a vontade dele fizer, a este 

ouve. 
32

Desde o princípio não foi ouvido que alguém 

abriu os olhos de cego nascido. 
33

Se este não fosse da 

parte de Deus não poderia fazer nada.‖ 
34

Responderam e 

disseram-no: ―Tu és nascido inteiro em pecados e nos 

ensinas?‖  E expulsaram-no para fora.  

35
Jesus ouviu que o expulsaram e encontrando-o disse: 

―Tu crês no Filho do Homem?‖ 
36

Respondeu-lhe e disse: 

―E quem é Senhor, para que eu creia nele?‖ 
37

Disse-lhe 

Jesus: Tu o vês a este é o que fala contigo. 
38

Disse: 

―Creio, Senhor!‖ E adorou-o.  

39
E Jesus disse: ―Para juízo eu vim a este mundo, para 

que os que não veem vejam, e os que veem cegos se 

tornem.‖ 
40

Ouviram dentre os fariseus estas coisas os que 

com ele estavam e disseram-no: ―Por ventura não somos 

também cegos?‖ 
41

Disse-lhes Jesus: ―Se fôsseis cegos 

não teríeis pecado; agora, porém dizeis: Vemos, o vosso 

pecado permanece.‖  
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 1.2.5.1. Estrutura de Quiasmo (a-b -c-b‟-a‟): 

 

 

 

A  Primeiro interrogatório: vizinhos (povo) interrogam o ex-cego  (9,8-12)   

 

 

 

B  Segundo interrogatório: Fariseus interrogam o ex-cego (9,13-16)                                  

 

 

 

                   C      É PROFETA (9,17)          

 

 

 

 B‟  Terceiro interrogatório: Judeus interrogam aos pais do ex-cego (9,18-23) 

 

 

 

 A‟ Quarto interrogatório: autoridades interrogam o ex-cego (9,24-34) 

 

 

 

Também se pode visualizá-la assim: 

 

 

 

  

A (8-12)-----------------------------------------------------------A‟ (24-34) 

 

 

B (13-16)---------------------------------------B‟ (18-23) 

 

 

C (17) 
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1.2.5.1.1. A Primeiro interrogatório: Vizinhos (povo) interrogam o ex-cego (9,8-

12) 

 

8
Os vizinhos e os que viam-no anteriormente como mendigo, diziam: ―Este não é o 

que se sentava e que mendigava?‖ 
9
Diziam alguns: ― É este‖, diziam outros: ―Não, 

mas ele é semelhante‖. Dizia ele: ―sou eu.‖ 10
Diziam-lhe, pois: ―Como foram abertos 

seus olhos, então?‖ 
11

Ele respondeu: ―O homem chamado Jesus, fez barro, e aplicou 

em meus olhos, e disse-me: ‗Vai e lava-te em Siloé‘. Tendo ido, pois, e me lavado, 

tornei a ver.‖ 
12

E disseram-lhe: ―Onde está ele?‖ Diz: ―Não sei‖. 
 

Na primeira cena do E1 ou primeira redação não aparecem Jesus e nem os discípulos, 

mas os vizinhos e os que conheciam o cego anteriormente, provavelmente os transeuntes que 

costumavam passar por ali sempre e que observavam a condição daquele homem, que era 

cego e se sentava e mendigava à porta do Templo (9,8-9). Aparece pela primeira vez a 

informação de que o cego era mendigo e que sentado pedia esmolas. Mostra, aí, sua condição 

de impotente, de um dependente que estava à margem da sociedade. A ligação entre as 

pessoas e o ex-cego é confirmada pelo paralelo verbal entre qewrou/ntej (os que viam) e 

prosaitw/n (mendigo), pois ambos são denominados pelo verbo particípio presente ativo 

nominativo.  

O verbo qewrou/ntej (ver)
68

 demonstra que o ato de ver, de observar, é contínuo ao ato 

de dar opinião a respeito da condição de mendicante do homem curado. Uma característica 

desta cena é que todas as falas são introduzidas pelo verbo le,gw (dizer) no indicativo 

imperfeito (e;legon/e;legen69 vv.8.9.9.9.10). Este aspecto verbal indica que as falas 

mencionadas não foram atos isolados, mas que foram repetidas várias vezes, sugerindo uma 

discussão e um debate continuado. A discussão gira em torno da identidade entre o cego 

mendigo e o homem que agora vê. A divergência de opiniões é marcada pela alternância do 

pronome a;lloi (outros), que estabelece equivalência entre as partes. A opinião se divide em 

torno de duas questões fundamentais: como aconteceu (9,10-11) e quem realizou tal cura 

(9,12). Dá-se, assim, o primeiro interrogatório do E1. 

O homem que agora vê era conhecido no lugar, por isso suscita opiniões diversas: não 

pode ser a mesma pessoa, pois como pode agora ver? A dúvida é desfeita mediante o 

                                                 
68

 Verbo particípio presente ativo nominativo de qewre,w: ver, observar, contemplar, olhar. Cf. RUSCONI, 

Dicionário do grego do Novo Testamento, p. 226. 
69

 Verbo indicativo imperfeito ativo de le,gw: verbo que originariamente significava ―recolher‖. Em tal sentido 

não se encontra no NT. Através da sucessão, recolher, escolher, reunir, contar, narrar, chegou ao significado de 

―dizer‖. Cf. RUSCONI, Dicionário do grego do Novo Testamento, p. 284. 
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testemunho daquele que fora curado. Ele conta literalmente o que Jesus fez e lhe mandou 

fazer: ―O homem chamado Jesus, fez barro, e aplicou em meus olhos, e disse-me: ‗Vai e lava-

te em Siloé‘. Tendo ido, pois, e me lavado, tornei a ver.‖ A expressão evgw, eivmi (eu sou), 

usada pelo cego para confirmar sua identidade, é uma expressão que o QE coloca, via de 

regra, na boca de Jesus, quando ele se declara ―EU SOU‖ (cf. 6,48; 8,12; 10,7.9; 10,11.14; 

11,25; 14,6; 15,5), assim como YHWH, estabelecendo uma ponte com o relato epifânico de 

Êxodo: ―Eu sou  aquele que é‖ (cf. Ex 3,14). O ―eu sou‖, aqui, costuma ser interpretado no 

sentido comum (―sou eu‖), dado que o contexto não exige que se lhe dê outro sentido.
70

 

Contudo, é interessante notar que o uso de evgw, eivmi (eu sou) em João 9 se faça por 

parte de um personagem que desde o início da narrativa passa por um processo de 

constituição com Jesus: ele era cego e passou a ver, estava na escuridão e encontrou a luz, era 

impotente e passou à ação.  

Aparece pela primeira vez a expressão evkei/noj (aquele v.9) para referir-se ao ex-cego, 

e ao longo da perícope aparecerá várias vezes, ora referindo a Jesus, ora referindo ao ex-cego. 

pw/j, (como?) 71
 uma partícula interrogativa, é o leitmotiv do relato, com várias ocorrências na 

NCCN: (9,10.15.16.19.21.26), e exprime sempre mais a incompreensão das pessoas frente ao 

acontecimento da cura do cego que era mendigo. Ela acarreta uma repetição múltipla da 

resposta, o que cria um efeito literário de insistência que condiz com o acontecimento 

inaudito. A saliva de Jesus é esquecida: se o milagre aconteceu, é propriamente pelo barro 

aplicado aos olhos e pela lavagem em Siloé, de acordo com a ordem dada por Jesus.  

Naturalmente todos querem saber: Quem realizou tal cura? Para o ex-cego, quem 

realizou a cura foi tão somente um homem chamado Jesus.
72

 Para dizer que ele vê, utilizou-se 

o verbo avne,bleya (olhar para o alto),
73

 condicionado pelos particípios avpelqw.n (ir embora)
74 

niya,menoj (lavar-se).
75 Este verbo indica que os olhos foram erguidos em direção a alguém, 

sugere que o  ex-cego olha na direção daquele que o curou, embora não o conheça ainda. No 

                                                 
70

 BROWN, El Evangelio según Juan, p. 616. 
71

 Como?; de que maneira?; exprimindo estupor: como? exprimindo repreensão: como?, por quê?. Cf. 

RUSCONI, Dicionário do grego do Novo Testamento, pp. 404-405. 
72

 ―Jesus‖ (em hebraico Jeshua: Javé salva) é o nome próprio de Jesus de Nazaré. ―Cristo‖ (O Messias: o 

Ungido, a saber, de Deus) é um título honorífico judeu-protocristão que, porém, já no cristianismo helenístico 

não era mais entendido, de modo que ―Jesus Cristo‖, naquela época, parecia um nome duplo. Veja Theodor 

SCHNEIDER (org). Manual de dogmática I. Petrópolis: Vozes, 2000, p. 237. 
73

 Verbo indicativo aoristo ativo de avnable,pw: olhar para o alto, elevar os olhos, tornar a ver. Cf. RUSCONI, 

Dicionário do grego do Novo Testamento, p. 40. 
74

 Verbo particípio aoristo ativo nominativo de avpe,rcomai: ir embora, partir, afastar-se. Cf. RUSCONI, 

Dicionário do grego do Novo Testamento, p. 62. 
75

 Verbo particípio aoristo médio nominativo de ni,ptw: lavar-se. Cf. RUSCONI, Dicionário do grego do Novo 

Testamento, p. 320. 
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fim da narrativa, ele o verá plenamente (9,37). Ilustra alguém que foi iluminado no primeiro 

encontro, mas só vai conseguir ver quem Jesus realmente é mais tarde. No fim, o próprio 

Jesus será o objeto de sua adoração (v.38). Percebe-se que há uma diferença entre o curado na 

piscina de Siloé (9,6-7) e o curado no tanque de Betesda (5,13). O curado na piscina de Siloé 

sabe quem o curou, porém o curado no tanque de Betesda não sabe quem o curou, diz apenas: 

―aquele que me curou.‖ 

Enfim, se o ex-cego ignora ―onde está aquele homem‖, é que este homem será o 

verdadeiro objeto da contestação que se segue e ao longo do qual será intimado a se 

pronunciar. 

 

1.2.5.1.2. B Segundo interrogatório: Fariseus interrogam o ex-cego (9,13-16) 

 

 
13

Conduzem o outrora cego aos fariseus. 
14

Era sábado, o dia em que Jesus fez barro e 

abriu-lhe os olhos. 
15

Novamente, os fariseus perguntaram-lhe também como tornou a 

ver. E disse-lhes: ―Pôs Barro sobre os olhos e me lavei e vejo‖. 
16

Diziam, pois alguns 

dos fariseus: ―Este homem não vem da parte de Deus, porque não guarda o sábado!‖ 

Outros, porém diziam: ―Como pode fazer tais sinais um homem pecador?‖ E divisão 

havia entre eles.  

 

Nesta cena há uma mudança de ambiente e situação (9,13). Inicia-se com o verbo 

agousin (levar)
76

, usado muitas vezes no NT como termo judiciário, referindo-se aos réus ou 

prisioneiros levados ante os juízes (Mt 10,18; Lc 23,1; Jo 18,13.28;). O prodígio é constatado, 

e por isso o miraculado é conduzido aos responsáveis pelo Templo, no caso, os fariseus.
77

 Por 

que o conduziram aos fariseus? Porque tinham a impressão de que havia uma questão 

religiosa envolvida e os fariseus eram respeitados como autoridades da lei e sua interpretação. 

É possível imaginar que os gei,tonej (vizinhos) e os qewrou/ntej (povo em geral) foram os que 

conduziram o outrora cego aos fariseus, pois o sujeito está oculto. Estes procedem a uma 

inquirição e interrogam o ex-cego três vezes (9,13-16; 17; 9,24-34). Esse interrogatório segue 

a mesma estrutura do anterior (8-12), em torno do como (9,15) e quem (9,17) realizou tal cura. 

                                                 
76

 Verbo indicativo presente ativo, 3ª pessoa plural de a;gw: levar, conduzir, guiar, trazer a, mandar. Cf 

RUSCONI. Dicionário do grego do Novo Testamento, p. 20. 
77

 Os Farisai/oi (os ―separados‖) eram leigos, que no tempo dos macabeus havia se oposto à helenização da 

Judéia e que tendiam a realizar o ideal de santidade que se exigia de Israel. Daí seu estudo da Lei e a 

preocupação de ensiná-la ao povo de quem, diferentemente dos saduceus, eles permaneciam próximos; peritos 

na tradição oral, eles procuravam tornar as exigências da Lei praticáveis no dia-a-dia. Esta atitude respeitosa em 

relação à pessoa humana permanece sendo historicamente seu mérito. É a partir dos anos 70, depois da 

destruição do Templo, que o grupo dos fariseus se identifica com o poder da nação judaica e que sua ordotoxia 

se torna intransigente. Cf. LEON-DUFOUR. Leitura do Evangelho segundo João, pp. 236-237. 
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Porém, neste interrogatório encontramos um adicional: querem saber quando aconteceu a cura 

(9,14).  

Acontece que Jesus tinha repetido a façanha que causou tantos transtornos em sua 

visita anterior a Jerusalém: operara uma cura num sábado.
78

 Aparece aqui novamente o 

vocábulo h`me,ra (dia), porém agora não mais referindo-se ao dualismo dia/noite (9,4) e sim  a 

uma unidade do calendário (sábado). Não é o fato em si de Jesus abrir ( vhne,w|xen) os olhos do 

cego e assim se apresentar como curador ou milagreiro
79

 que infringia a lei  e que vai levar o 

caso a julgamento, mas o fato de ser no sábado é que infringia a lei.
80

 Na ocasião anterior, 

Jesus ordenara a um homem carregar sua cama em dia de sábado; agora ele fez barro com 

terra e saliva e aplicou nos olhos do cego. O que havia de errado neste ato? Simplesmente 

isto: um dos tipos de trabalho especificamente proibido no sábado, pela interpretação 

tradicional da lei, era amassar pão ou algo parecido,
81

 o que incluía amassar barro com terra e 

saliva.  

Novamente (pa,lin) os fariseus interrogam o outrora cego. No início da narrativa a 

personagem central havia sido chamado de a;nqrwpon tuflo.n evk geneth/j (homem cego de 

nascença); logo depois de sua cura o chamam de to. pro,teron o[ti prosai,thj h=n (o que antes 

era mendigo); agora ele é chamado de to,n pote tuflo,n (o outrora cego).  O texto o mantém 

anônimo e tudo o que se refere a ele está ligado à sua antiga condição de cego de nascença. 

Ele conta mais uma vez sua história: ―Pôs Barro sobre os olhos e me lavei e vejo‖ Pela 

terceira vez aparece o barro feito por Jesus e pela segunda vez a expressão abriu os olhos 

(9,14).  O verbo que finaliza a pergunta dos fariseus é avne,bleyen (tornar a ver) e tem sentido 

                                                 
78

 Descanso de preceito, descanso obrigatório, seja em dia de sábado (Ex 16,23), seja em outro dia festivo (Lv 

23,24.39). Cf. MATEOS e BARRETO. O Evangelho segundo São João, p. 263. Para maior aprofundamento 

sobre o sábado, veja Paulo Roberto GARCIA. O sábado do Senhor teu Deus: o Evangelho de Mateus no 

espectro dos movimentos judaicos do I século. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São Paulo, 

2001 (Tese de Doutorado). 
79

 Alguns pesquisadores apresentam Jesus como um sábio; outra visão é a do Qei/oj avnh,r:  ―homem divino‖; para 

outros, Jesus é milagreiro, mago ou até mesmo um xamã; para outros ainda é um  rabbi, ou um profeta; até poeta 

é mencionado por causa de suas parábolas. A Fonte Q não está centrada neste aspecto, mas os compiladores 

estavam bem cientes desta fama de Jesus. Algumas obras que falam do assunto: Geza VERMES. As várias faces 

de Jesus, o judeu. Rio de Janeiro: Imago, 1995, 228p.; Gerd THEISSEN e Annette MERZ. O Jesus histórico: um 

manual. São Paulo: Loyola, 2004, 928p.; John D. CROSSAN. O Jesus histórico: a vida de um camponês judeu 

do Mediterrâneo; Morton SMITH. Jesus the magician. San Francisco: Harper & Row, 1978,  222p.; Gabriele 

CORNELLI. Sábios, filósofos, profetas ou magos? Equivocidade na recepção das figuras de Qei/oi a;ndrej na 

literatura helenística: a magia incomôda de Apolônio de Tiana e Jesus de Nazaré. São Bernardo do Campo: 

Universidade Metodista de São Paulo, 2001 (Tese de Doutorado), 343p. 
80

 Em alguns âmbitos da  halakhah sobre o sábado, o ser humano tinha que se subordinar ao sábado e suas 

exigências. Por exemplo: ―Uma pessoa viva que cai num buraco cheio de água ou algum outro lugar não deve 

ser içada por ninguém com a ajuda de uma escada ou corda ou (algum outro) objeto‖. Cf. Udo SCHNELLE. 

Teologia do Novo Testamento. Santo André/ São Paulo: Academia Cristã/ Paulus, 2010, p. 175. 
81

 Sobre a discussão ou até que ponto é permitido ungir olhos feridos no sábado, cf. Mishna, artigo Shabbath 7.2, 

e o Talmude Babilônico, artigo Abodah Zarah 28b. 
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análogo àquele que aparece na resposta do outrora cego, ble,pw (vendo). Mas dessa vez o ex-

cego não menciona nem Jesus, nem Siloé e nem o fato de aplicar. Ele prefere o verbo 

evpe,qhke,n (colocar).
82

 

Surgem dois pontos de vista opostos e que levam a conclusões diferentes: um baseia-

se na premissa de que ―um homem que quebra a lei do sábado não pode vir de Deus‖. Jesus 

quebrou a lei do sábado ―trabalhando‖, ou seja, amassando barro com terra e saliva para 

colocar nos olhos do cego. A conclusão parece ser inevitável: Jesus não é homem de Deus. A 

expressão a;nqrwpoj tou- qeou= (homem de Deus) foi empregada pela tradição deuteronomista 

para designar Moisés, o maior dos profetas e outros mensageiros de Deus (a;ggeloj): Dt 33,1; 

Js 14,6; Jz 13,6; 1Sm 2,27; 9,6-10; 1 Rs 12,22. A lei é clara: 

 

Quando surgir em teu meio um profeta ou um intérprete de sonhos, e te apresentar um sinal 

ou prodígio, – se este sinal ou prodígio que ele anunciou se realiza, ele te diz: ―vamos 

seguir outros deuses (que não conheceste) e servi-los‖, – não ouças as palavras desse 

profeta ou desse intérprete de sonhos... Quanto ao profeta ou intérprete de sonhos, deverá 

ser morto, pois pregou a rebeldia contra Iahweh vosso Deus, que vos fez sair da terra do 

Egito e vos resgatou da casa da escravidão, para te afastar do caminho em que Iahweh teu 

Deus te ordenou caminhar. Deste modo extirparás o mal do teu meio (Dt 13, 1-6). 

 

O outro ponto de vista baseia-se na premissa de que ―qualquer pessoa que cura um 

cego – especialmente um cego de nascença – é de Deus.‖ Alguns devem ter argumentado, e 

de maneira convincente, que Jesus não fizera a cura por acaso, mas sim por um ato de 

compaixão, algo tão de acordo com o caráter de Deus que a pessoa que o executa deve estar 

no caminho divino, ou seja, ―Jesus é um homem de Deus.‖ Ele não é um pecador, pois ser 

pecador, praticamente, equivalente a ímpio, descrente, parece incompatível com o sinal tão 

clamoroso que Jesus acabara de realizar. Assim como em 7,43, a multidão se dividiu. Os 

fariseus discutem se o homem de que falou o outrora cego procedia ou não de Deus, se se 

tratava de um profeta de Deus ou não. Pela repetição do substantivo a;nqrwpoj (homem) é 

possível, então, perceber que há um paralelismo antitético simples entre as ideias dos dois 

grupos: 

 

homem que faz sinais                                 homem que faz sinais      

observa o sábado                                        não observa o sábado   

homem de Deus                                          homem pecador  

                                                 
82

 Verbo indicativo aoristo ativo de evpiti,qhmi: pôr, colocar, impor as mãos sobre alguém. Cf. RUSCONI, 

Dicionário do grego do Novo Testamento, pp. 194-195. 
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O problema encontrado aqui é que os elementos do primeiro termo, que são positivos, 

contrapõem-se aos elementos do segundo termo, que são negativos. A lógica consiste em que 

o objeto de comparação deva identificar-se com apenas um dos termos. O fato é que a mesma 

pessoa (Jesus) identifica-se com os elementos presentes em ambos os termos. O homem que 

realiza sinais (shmei/a) e que, portanto, é de Deus, é o mesmo que não observa o sábado e que, 

portanto, não pode ser de Deus. É um transgressor. A discussão é acirrada acerca do homem 

que curou o cego em dia de sábado e havia divisão (sci,sma83
) entre os fariseus quanto às 

credenciais de Jesus. 

 

1.2.5.1.3. B‟ Terceiro interrogatório: Judeus interrogam aos pais (9,18-23) 

 

 
18

Os judeus não creram a respeito do que era cego e tornou a ver, até que chamaram os 

pais do que tornou a ver. 
19

E perguntaram-lhes, dizendo: ―este é o vosso filho, o qual 

vós dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora?‖ 
20

Responderam, pois os seus pais 

e disseram: ―Sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego; 
21

Mas como vê 

agora, não sabemos; ou quem abriu os olhos dele nós não sabemos. Perguntai a ele,  

tem idade, em defesa de si mesmo falará.‖ 
22

Essas coisas disseram os pais dele porque 

temiam os judeus; pois, já tinham combinado os judeus que, se alguém a Cristo se 

confessasse, deveria ser excomungado da sinagoga. 
23

Por isso, seus pais disseram: 

―tem idade, interrogai-o‖. 
 
 

Nesta cena temos a entrada de novos personagens, que são os pais do outrora cego e a 

saída temporária do mesmo. Agora se estabelece de um modo que diríamos ―oficial‖ a 

identificação entre o cego mendigo com o homem vidente.  

Devido ao uso da partícula ou=n (pois) pode-se presumir que ―os judeus‖ do versículo 

18 sejam os mesmos fariseus do versículo 13. Mediante a troca de ―fariseus‖ por ―judeus‖, 

supõe-se que o narrador joanino queira indicar o caráter oficial da declaração por parte de 

seus progenitores, pois ―os judeus‖ fazem frequentemente às vezes da autoridade do povo (Jo 

1,19; 2,18.20; 5,10.18).
84

 

O termo VIoudai/oi (judeus)
85 tem sido motivo de controvérsia e muita discussão por 

um tempo prolongado ao longo da história e pesquisa do QE.
86

 É indiscutível que os judeus 

                                                 
83

 Substantivo nominativo neutro singular comum sci,zw: dividir, separar, abrir. Cf. RUSCONI, Dicionário do 

grego do Novo Testamento, p. 447. 
84

 Quando falarmos do grupo de judeus que se opôs a Jesus, usaremos ―os judeus‖ entre ― ‖ ou ―autoridades 

judaicas‖, assim não correremos o risco de generalizar e falar dos judeus de um modo geral. 
85

 Este ponto foi transformado em artigo e publicado na revista Oracula: Maria aparecida de A. ALMEIDA. Os 

judeus e a Exclusão da Sinagoga para comunidade joanina. In: Oracula. 5.10 (2009). 
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desempenhem um papel importante. Assim o confirma o surpreendente dado estatístico 

segundo o qual o evangelho menciona os judeus em 70 passagens, 33 das quais eles aparecem 

como os inimigos de Jesus. Este dado é tanto mais chocante quando se tem em conta que esta 

expressão aparece muito raramente nos Sinóticos: 5 vezes em Mateus, 6 vezes em Marcos e 5 

vezes em Lucas.
87

 A maior parte dos textos em que se fala dos judeus no QE é para indicar os 

opositores de Jesus e seus discípulos. Por outro lado, são encontrados textos que falam dos 

judeus de um modo geral, para se referir aos seus costumes, suas leis ou sua religião.  

Tanto os personagens positivos quanto os negativos são judeus. Daí que o termo 

VIoudai/oi (judeus), no QE, não designa uma etnia, nem uma cultura, nem um povo. Quando 

usado pelo QE com conotação adversativa, este termo não indica os judeus em geral – 

presentes tanto na Judéia como na Galiléia – para falar dos seus costumes, suas leis ou sua 

religião, mas se refere aos opositores de Jesus e seus discípulos: um grupo especial no 

ambiente judaico que tem peso político e social e até certo poder de decisão; uma ideologia 

que está tomando corpo numa estrutura de poder.
88

 Ao usar o termo ―os judeus‖ em sentido 

hostil, o narrador/comunidade
89

 aponta o grupo judaico dominante, quer no tempo de Jesus, 

quer no tempo das comunidades joaninas (constituídas de judeus e não judeus). O problema é 

que o narrador joanino não distingue estes dois momentos e projeta anacronicamente a 

situação ulterior sobre a narrativa do ministério de Jesus. Funde em um só horizonte o ano 30 

d.C. e o ano 90 d.C.
90

 Porém, não há razão para deduzir, do uso deste termo, que o QE seja 

antijudaico. É que no QE usa-se o termo para expressar: o povo judeu, os habitantes da 

Judéia, as autoridades judaicas; e meio século mais tarde, o novo judaísmo, enquanto oposto 

aos seguidores de Jesus:  

 

A linguagem do Quarto Evangelho descreve uma realidade que não pode ser 

concebida num plano superficial. Ela é inigmática e misteriosa, porque expressa de 

modo simbólico e metafórico o mistério do ser e agir de Deus. Aproxima-se ao 

inefável de tal maneira que ele é preservado, mas que pode simultaneamente ser 

                                                                                                                                                         
86

 BROWN, El Evangelio segun Juan I; Ricardo PIETRANTONIO: Los VIoudai/oi en el Evangelio de Juan, 

RevBib 47:1-2, 1985, pp. 27-41; Elaine PAGELS, As Origens de Satanás. Um estudo sobre o Poder que as forças 

irracionais exercem na sociedade moderna. 2ª ed., Rio de Janeiro: Ediouro, 1996. pp. 141-149. 
87

 Cf. WENGST. Interpretación del Evangelio de Juan, p. 41. 
88

 NASCIMENTO. Do Conflito de Jesus com os Judeus à revelação da Verdade que Liberta em João 8,31-59, 

pp. 60-62. 
89 Não  usaremos  o  nome  ―João‖  para  designar  a  autoria  do  QE, por entender que esse texto é resultado da 

reflexão e meditação de uma comunidade ou  de um ―círculo/escola joanina‖ de seguidores de Jesus.  Optamos 

por usar narrador/comunidade. 
90

 BROWN, A comunidade do discípulo amado, pp. 42-43; Juan Manuel MARTIN-MORENO. Personajes del 

Cuarto Evangelio. Madrid: Universidad Pontificia Comillas/Desclée De Brouwer, 2002, p. 273. 
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entendido de maneira nova. Com a redação de seu evangelho, João realiza essa nova 

interpretação como uma apropriação produtiva e progressiva da revelação de Jesus.
91

 

 

 

 Os textos que mencionam ―os judeus‖ de forma pejorativa encontram-se, sobretudo, 

nos capítulos 5-10 e 18-19. As razões desta tomada de posição são claras: a messianidade de 

Jesus, sua origem, suas pretensões, sua conduta em relação ao sábado e, mais grave, Jesus se 

apresenta como ―Um com o Pai‖ (8,52; 10,30.31).
92

 

São encontrados diversos grupos entre ―os judeus‖ e dentre estes há um grupo opositor 

que não crê em Jesus (7,48; 9,39-41; 10,25; 12,37). Portanto, quando se diz que a ―luz brilha, 

sem que as trevas apreendam, que a luz veio ao mundo, sem que o mundo a conheça, ou que 

veio entre os seus e os seus não a receberam‖, está falando de um grupo que se recusa a 

aceitar Jesus como Filho de Deus. Embora, o narrador do evangelho não se refira 

explicitamente a um grupo concreto no tempo de Jesus, porque às vezes se fala do povo, 

outras dos judeus, outras dos fariseus e, finalmente, do Sinédrio. Pode-se identificar este 

grupo como sendo o círculo de ―judeus‖ e ―fariseus‖ que está em volta do Templo e do culto 

oficial, ou seja, as autoridades político-religiosas judaicas (1,19; 2,18; 5,10; 5,15; 7,13; 8,22; 

8,59; 9,40-41). No fundo, o evangelho nos diz daqueles que levaram Jesus à cruz. Eles são 

exatamente os seus contemporâneos: os que não aceitam Jesus, ―os judeus‖ de seu tempo, 

herdeiros do farisaísmo que se impôs depois da queda de Jerusalém, quando se reuniram em 

Jâmnia.
93

 

Com efeito, uma das políticas das lideranças de Jâmnia foi justamente a culpabilização 

do povo judeu, imperfeito no cumprimento da lei mosaica segundo os mesmos, pela 

destruição do Templo. A crença na messianidade de Jesus foi interpretada pelos fariseus como 

infidelidade à lei, como heresia. A reação da CJ se expressa em termos de desprezo pela 

autoridade farisaica e de rechaço ao ―Judaísmo‖ por eles apregoado.  

Este referencial da sinagoga com poderes políticos sobre a comunidade judaica e com 

possibilidade de mobilizar poderes civis e militares contra seus dissidentes, real no reinado de 

Agripa II faz com que o QE deva ser examinado no contexto cultural – religioso da 

comunidade judaica siro-palestinense, profundamente marcada pelo trauma da Guerra 

                                                 
91

 SCHNELLE. Teologia do Novo Testamento, p. 861. 
92

 Joaquim C. NEVES. Escritos de São João. Lisboa: Universidade Católica Editora, 2004. 
93

 Não se deve confundir com o judaísmo rabínico, que só será consolidado no final do século II ou início do 

século III e é o resultado da seleção de conteúdos formalizada pelos fariseus no período do judaísmo formativo. 

Cf. OVERMAN. O Evangelho de Mateus e o judaísmo formativo: o mundo social da comunidade de Mateus, 

pp. 45-53. 
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Judaica
94

, pela fragmentação ideológica, pela pressão do movimento unificador sediado em 

Jâmnia – enfim, uma coletividade marcada pelo medo. 

 Isso não implica em dizer que a CJ hauria todo seu conhecimento do judaísmo, 

daquilo que era ensinado e praticado nas sinagogas dos anos 80. Ao contrário: se houve 

conflitos entre ambas instâncias, o motivo provavelmente terá sido a discordância a respeito 

da interpretação de pontos específicos da tradição judaica, realizada de forma diferente por 

judeus da sinagoga e por judeus da CJ. Deve-se tomar a sinagoga como referencial sócio-

político, mas não necessariamente como seu referencial cultural – religioso. O substrato 

cultural possivelmente seria o mesmo, ou muito próximo, mas cada segmento fez sua leitura 

particular dos dados recebidos
95

. Afinal, não teria a CJ compreendido a si mesma como um 

novo movimento religioso, autônomo tanto em relação à sinagoga quanto a outros grupos? 

 ―Os judeus‖ representam, portanto, também a sinagoga judaica que sucedeu ao grupo 

do Templo. É aqui que se pode compreender a importância do momento histórico em que foi 

escrito o QE. A incredulidade descrita e as discussões de Jesus com os ―judeus‖ estão mais 

centradas na problemática do tempo do narrador/comunidade do que na do tempo de Jesus: 

 

Estes apresentam o judaísmo do tempo de Jesus na forma de diferentes grupos e 

estabelecimentos, um cenário que corresponde à realidade histórica deste tempo antes 

da guerra judaica. Os sinóticos falam de fariseus e saduceus, de zelotes, de letrados, 

sacerdotes e sumos sacerdotes. O Evangelho de João, ao contrário, apresenta um 

judaísmo que polemiza fortemente contra Jesus, o que não corresponde à realidade 

histórica da época de Jesus.
96 

 

 

Para K. Wengst, ainda que o Jesus do QE apresente as Escrituras, Moisés e a Lei a seu 

favor e ainda que o mesmo se qualifique como judeu, fala, no entanto, em ―vossa Lei‖ (8,17; 

10,34), como se tampouco ele não fosse judeu. Também chama seus antepassados do deserto 

de ―vossos pais‖ (6,49). É indiscutível que esta distância que estabelece no evangelho e que 

apresenta o judaísmo como alheio a Jesus não concorde com a realidade do Jesus terreno. Este 

tipo de exposição é compreensível, em compensação, como expressão do contraste entre 
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 VIDAL. Los escritos originales de la comunidad del discipulo ―amigo‖ de Jesus: el Evangelio y las Cartas de 

Juan, pp. 44-46. 
95

 O alerta visa evitar a confusão entre ser subsidiário de um mesmo substrato cultural e estar inserido nas 

mesmas estruturas religiosas. A comunidade joanina e a sinagoga, ligadas pelo primeiro tipo de relação, não se 

ligavam mais pelo segundo tipo já na primeira redação do QE. 
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 Tradução livre do texto: ―Estos presentam el judaísmo del tiempo de Jesús en la variedad de sus diversos 

grupos y estamento, un cuadro que corresponde a la realidad histórica de esta época anterior a la guerra judía. 

Los sinóticos hablam de fariseos y saduceos, de celotas, de letrados, sacerdotes y sumos sacerdotes. El evangelio 

de Juan, en cambio, presenta al judaísmo que polemiza con Jesús como una magnitud uniforme, cosa que no 

corresponde a la realidad histórica del tiempo de Jesús.‖  Cf. WENGST, Interpretación del Evangelio de Juan, p. 

41. 
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judaísmo e cristianismo da época do evangelista.
97

 A mesma distância acontece quando este 

fala da ―páscoa dos judeus‖ (2,13; 6,4; 11,55), da ―festa dos judeus‖ (5,1; 6,4) e da 

―purificação dos judeus‖ (2,6). O julgamento aparece aqui como um coletivo religioso bem 

definido frente a Jesus – e é, no plano do evangelista, frente à comunidade que aceita e crê – 

com sua Escritura, festas e costumes.  

 Para H. Bloom, entre todos os evangelhos, o de João parece exibir o tom mais 

angustiado, e a modalidade dessa angústia apresenta uma natureza que ele consideraria tão 

literária quanto existencial ou espiritual. Sinal dessa angústia para ele é a diferença palpável 

entre a atitude de Jesus, em relação a si mesmo, no QE, comparada àquela observada nos 

outros três: ―O Jesus de João demonstra certa obsessão com a própria glória, de modo 

especial, com o que deve constituir essa glória no contexto judaico.‖
98

  

A LJ, no entanto, não somente marca as distâncias da comunidade cristã frente ao 

judaísmo, como também fala de uma profunda hostilidade. Essa hostilidade põe em evidência 

o quanto o Jesus joanino reprova ―os judeus‖ e seu desconhecimento de Deus (5,37-47; 

8,19.55), o quanto ―os judeus‖ também tornam evidente sua não-aceitação a Jesus com uma 

atitude agressiva. Por isso, a incredulidade é definida como fazer obras contra luz. 

  Na frase:
 ―

Os judeus não creram a respeito do que era cego e tornou a ver, até que 

chamaram os pais do que tornou a ver‖ o uso repetido do verbo avnable,pw (avne,bleyen99
, 

avnable,yantoj100) no mesmo período parece querer ressaltar que a investigação tem duplo 

objeto: não é só a cegueira de nascimento que estava sendo questionada, mas também o fato 

miraculoso de retomar a vista e passar a ver. Isto indica que o motivador dessa cena é a 

transformação do cego em novo vidente. 

―Os judeus‖ aparecem revestidos de autoridade, chamam/convocam a julgamento os 

pais do cego recém-curado,
101

 pois só eles podiam testificar se seu filho nascera mesmo cego 

ou se não passava de fraude o fato de retomar a visão. Provavelmente, queriam escutar pontos 

de vistas diferentes e assim poder contrastá-los. Embora com muito medo, eles obedecem à 

convocação e comparecem diante dos dirigentes judeus para o inquérito. 

Os inquisidores fazem logo três perguntas aos pais do curado, como que querendo 

ratificar sem demora suas suposições: este é o vosso filho – a primeira pergunta é para 
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 WENGST, Interpretación del Evangelio de Juan, p. 50.  
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 Harold BLOOM. Jesus e Javé: os nomes divinos: os nomes divinos, Rio de Janeiro: Objetiva, 2006, pp. 99. 
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 Verbo indicativo aoristo ativo, 3ª pessoa de avnable,pw) 
100

 Verbo particípio aoristo ativo genitivo de avnable,pw) 
101

 WENGST. Interpretación del Evangelio de Juan, pp. 53-54. 
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confirmar a identidade do acusado; o qual vós dizeis que nasceu cego? – esta segunda parte 

da pergunta revela o real motivo da investigação e do julgamento: a cegueira congênita do 

filho do casal; porém o uso dos termos u`mei/j le,gete (vós dizeis) confirma a suposição de que 

os inquisidores judeus acreditavam na possibilidade de mentira e fraude por parte dos pais do 

que voltou a ver. Como, pois, vê agora? – a terceira pergunta mostra o grande escândalo:  

 

Como, pois, vê agora 

se nasceu cego, 

se, pois, agora vê 

não pode ter nascido cego!  

 

Este paralelo antitético simples mostra a lógica dos inquisidores, que de todas as 

formas buscam uma maneira de negar o fato miraculoso. Estão ―cegos‖, fechados em sua 

―verdade‖. Não querem ver e tampouco admitir o sinal, enfim, estão reduzidos ao argumento 

da autoridade e ao uso da força. 

Com a repetição do verbo oi;damen102
 (três vezes nesse período), os progenitores do que 

agora vê limitam com sabedoria a sua contribuição. Com temor, respondem com clareza à 

primeira pergunta, confirmando a identidade e a cegueira congênita de seu filho (disso não 

tinham dúvida), porém não deixam transparecer nenhuma manifestação de seus sentimentos. 

Naturalmente, deviam estar felizes por seu filho, pois este era cego e recobrou a visão, mas 

não podiam se manifestar por medo ―dos judeus‖. Quanto à identidade de quem o curou, 

eximem-se, esgueiram-se completamente, e não explicam os detalhes da cura. Que era Jesus 

quem praticara a cura deviam saber. Com uso do termo ti,j, (quem) recusam-se a emitir 

qualquer juízo quanto à sua pessoa, diferente do interessado, que não teme reparos por parte 

―dos judeus‖ e pronuncia-se sobre Jesus (9,17). 

Com astúcia e precaução os interrogados transferem a seu filho a responsabilidade de 

defender-se por conta própria, alegando que idade (h`liki,a)
103

 tem para isso e que a respeito de 

si falará. Isto disseram, por temerem (evfobou/nto104
) ―os judeus‖. O motivo do ―medo dos 

                                                 
102

 Verbo indicativo perfeito ativo, 1ª plural de oi=da: saber, poder, ser capaz de. Cf. RUSCONI, Dicionário do 

grego do Novo Testamento, pp. 327-328. 
103

 A tradução literal de h̀liki,naé estatura, porém pode ser interpretado também como idade adulta (acima de 

treze anos). Para ser admitida como testemunha em um tribunal, a pessoa devia ter pelo menos treze anos (no 

caso de homem). Cf. MATEOS e BARRETO, O Evangelho segundo São João, p. 432; BRUCE. João: 

introdução e comentário. São Paulo: Vida Nova/Mundo Cristão, 1987, p. 188. 
104

 Verbo indicativo imperfeito médio, 3ª singular de fobe,w: temer, ter medo, estar amedrontado. Cf. RUSCONI, 

Dicionário do grego do Novo Testamento, p. 484. 
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judeus‖ não é novo (Jo 7,13) e continuará aparecendo ao longo do evangelho (Jo 12,42; 

19,38). As autoridades previamente já haviam combinado que, se alguém a Cristo confessasse 

(o`mologh,sh105
), da sinagoga seria expulso. Chama à atenção, porém, a frase que diz que os 

pais do ex-cego ―temiam os judeus‖, como se tampouco eles mesmos não fossem judeus. ―Os 

judeus‖ aparecem, pois, nesta passagem com um poder autoritativo que procede severamente 

contra os dissidentes de seu próprio campo. Especialmente significativo em 9,22 é o advérbio 

h;dh (já). A exclusão da sinagoga já havia sido previamente combinada. Segundo K. Wengst 

não há nenhum documento que prova a expulsão, porém a sanção era conhecida e aplicada no 

tempo do evangelista, como indica claramente o advérbio ―já‖.
106

 

Se a expressão aponta para uma época posterior, final do século I, fica difícil 

demonstrar a existência de tal medida nos tempos de Jesus. Então, no contexto histórico, 

somente cabe pensar em expulsão simples da sinagoga, que tinha uma duração de 30 dias. 

Persiste a dúvida se as autoridades judaicas adotaram esta medida contra os seguidores de 

Jesus.
107

 

 

1.2.5.1.4. A‟ Quarto interrogatório: autoridades interrogam o ex-cego (9,24-34) 

 

 

24
Chamaram, pois, o homem que era cego pela segunda vez e disseram-lhe: ―Dá glória 

a Deus; nós sabemos que esse homem é pecador‖. 
25

Respondeu ele: ―Se é pecador, não 

sei; uma coisa sei, que sendo cego agora vejo‖. 
26

Disseram-lhe, então: ―Que fez a ti? 

Como abriu os seus olhos?‖ 
27

Respondeu-lhes: ―Eu já vos disse e não ouvistes por que 

novamente quereis ouvir? E vós quereis tornar-vos discípulos dele?‖ 
28

E insultaram 

lhe e disseram: ―tu és discípulo daquele, porém nós somos discípulos de Moisés; 
29

Nós 

sabemos que a Moisés falou Deus, porém este, não sabemos donde é.‖ 30
Respondeu o 

homem e disse-lhes: ―Nisto, pois, está o maravilhoso, que vós não sabeis donde é, e 

abriu meus olhos. 
31

Sabemos que Deus não ouve pecadores; porém, se alguém for 

temente a Deus e a vontade dele fizer, a este ouve. 
32

Desde o princípio não foi ouvido 

que alguém abriu os olhos de cego nascido. 
33

Se este não fosse da parte de Deus não 

poderia fazer nada.‖ 
34

Responderam e disseram-no: ―Tu és nascido inteiro em pecados 

e nos ensinas?‖ E expulsaram-no para fora.  
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 Verbo subjuntivo aoristo ativo, 3ª singular de omologew: confessar, professar, reconhecer. Cf. RUSCONI, 

Dicionário do grego do Novo Testamento, p. 484. 
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 WENGST. Interpretación del Evangelio de Juan, pp. 54-80. 
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 SCHNACKENBURG, El Evangelio según San Juan, p. 315. A rivalidade entre seguidores de Jesus e judeus 

apresenta uma questão debatida ao longo de dois mil anos. A Universidade Católica de Louvain (Bélgica), em 

parceria com o ―Institutum Judaicum‖ (Bruxelas), levou a efeito um ―simposium‖ nos dias 17-18 de janeiro de 

2000 sobre os textos ―antijudaicos‖ de João, a começar por Jo 8,31-59. O resultado está presente na obra de 

Reimund BIERINGER and Didier POLLEFEYT (eds.). Anti Judaism and the Fourth Gospel. Louisvielle: John 

knox Press, 2001. Veja mais sobre o assunto em NEVES, Escritos de São João, pp. 178-187. Também BLOOM 

escreve acerca do antissemitismo presente no Evangelho de João em Jesus e Javé, pp. 93-110.
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Este é o quarto interrogatório do ex-cego e o segundo feito pelas autoridades judaicas 

ao ex-cego. Esta cena apresenta o debate como tal sobre a cura e, ao mesmo tempo, o 

confronto dramático entre o curado e os opositores de Jesus. Distinguem-se duas partes (vv. 

24-25 e 29-34) com um desenvolvimento análogo e uma tensão crescente: afirmação dos 

―judeus‖ sobre Jesus (v.24); declaração do curado e pergunta dos ―judeus‖ (vv.25-26); ataque 

do curado e violenta reação dos ―judeus‖ (vv.27-28); nova afirmação dos ―judeus‖ sobre Jesus 

(v.29); defesa do curado (v.30-33) e reação final dos ―judeus‖ (v.34). 

As autoridades judaicas não conseguem provar que houve fraude no fato da cura, 

então chamam de novo o outrora cego, a fim de obrigá-lo, com uma pressão autoritária, a 

desdizer suas afirmações precedentes. Inicia-se o v. 24 com a mesma forma verbal utilizada 

para referir-se ao chamado dos pais do ex-cego VEfw,nhsan (chamar).
108

 Também são 

encontradas mais duas vezes a partícula ou=n (pois), que serão usadas para desencadear os 

acontecimentos. 

A expressão ―dá glória a Deus‖ é uma típica expressão com que se convida a 

agradecer a Deus pelos benefícios recebidos (cf. Sl 67,35; Lc 17,18) ou a submeter-se à sua 

vontade (Jr 13,16; Rm 4,20). Neste caso, é um convite a testemunhar a verdade no processo. 

Significa ―não esconda nada, confesse a verdade‖ por temor a Deus. Dá glória a Deus tem, 

aqui, a mesma força do caso na história de Acã: ―Quando a sorte indicou Acã como o 

responsável pelo desastre de Israel, Josué lhe disse: ‗Meu filho, dá glória a Iahweh, Deus de 

Israel, e a ele rende louvores; declara-me o que fizeste; nada me ocultes‘‖ (Js 7,19).  

Não fica claro no texto qual seria a ―verdade‖ a ser confessada pelo outrora cego, mas 

parece que os dirigentes querem que o curado admita que a cura fora uma mentira e que teria 

sido melhor continuar cego, porque a vista de que agora goza é contrária à vontade de Deus. 

Defendem sua posição negando a evidência.
109

 

A ironia joanina brinca com o emprego frequente do verbo oi=da (saber),
110

 que nesta 

cena aparece 7 vezes (vv.24.25.25.29.29.30.31) e será peça importante na argumentação de 

ambos os lados, como indicador dos pressupostos com que cada parte está lidando. Por meio 

deste termo, faz-se sentir uma tensão entre os dirigentes e o réu. Os primeiros são inabaláveis 

em suas certezas, sublinham a presunçosa ―ciência dos judeus‖, como enfatiza a repetição do 
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 Verbo indicativo aoristo, 3ª plural de fwne,w: chamar alguém, convocar. RUSCONI, Dicionário do grego do 

Novo Testamento, pp. 488-489. 
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 MATEOS e BARRETO, O Evangelho segundo São João, p. 438; F. F. BRUCE. João: introdução e 

comentário. São Paulo: Vida Nova/Mundo Cristão, 1987, p. 189. 
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 Verbo indicativo perfeito ativo oi=da: saber, conhecer, recordar. RUSCONI, Dicionário do grego do Novo 

Testamento, p. 328. 
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h`mei/j (nós vv.24.28.29). A segunda, opondo-lhe um saber mais radical e que não pode ser 

superado (9,31 é a última menção deste saber). Assim, pode-se visualizar um quiasmo (a-b-

b‘-a‘) implícito formado por pergunta e resposta: 

 

    dá glória a Deus 

nós sabemos que esse homem é pecador  

se pecador é não sei 

só sei que, sendo cego, agora vejo 

 

Julgando ―segundo as aparências‖ (7,24), Jesus violou a lei do sábado. É um pecador e 

por isso, a posição dos líderes judaicos é justificada.
111

 De forma bastante irônica, o homem 

curado dá uma de desentendido: ―Se Jesus é pecador não é de meu conhecimento!...‖ No v.33 

seguirá a resposta verdadeira: ―vocês dizem que Jesus é pecador porque desrespeitou a lei do 

sábado, mas Deus não atende ao pedido de pecadores e, como mestres, deveriam saber‖. 

Embora pareça reconhecer que Jesus violou a lei do sábado e também que ―os judeus‖ são 

autoridades nessa matéria, a pergunta que se faz, segundo as palavras dos próprios ―judeus‖ é: 

se Jesus burlou a lei para devolver a visão ao cego, que é uma coisa boa evidentemente, Jesus 

está acima da lei?  

 Pela quarta vez a pergunta sobre como foram abertos os olhos do ex-cego é feita 

(9,10.15.19.25), só que agora de uma forma direta, diferente na ocorrida em 9,19, que 

acontece num tom irônico. Porém, a resposta do ex-cego é dada em tom de ironia: ―Eu disse a 

vós já e não ouvistes. Por que novamente quereis ouvir?‖ (9,27). O que sugere este tom 

irônico é o uso do verbo qe,lete (quereis)
112

 e a repetição do verbo avkou,w (hvkou,sate113 

avkou,ein114
). Ou seja, não adiantará muito discutir com esses inquisidores, pois eles estão 

surdos e não querem ouvir. Só teria sentido se quisessem aprender (crer), isto é, tornarem-se 

discípulos daquele. Suas palavras são importantes porque introduzem o tema fundamental do 
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 Jesus vai contra a lei sabática e, pior ainda, apresenta-se como ―Um com o Pai‖, como ―superior a Abraão e a 

Moisés‖ (8,52-58; 10,30-33), o que tem gerado muitas discussões. Cf. BLOOM. Jesus e Javé, pp. 93-110; Carlos 

Josué Costa do NASCIMENTO. Do Conflito de Jesus com os Judeus à revelação da Verdade que Liberta em 

João 8,31-59. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São Paulo, 2010. Tese (Doutorado em 
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 Verbo indicativo presente ativo, 2ª plural de qe,lw: querer, desejar algo. Cf. RUSCONI, Dicionário do grego 

do Novo Testamento, p. 224. 
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 Verbo indicativo presente ativo, 3ª singular de avkou,w) 
114

 Verbo indicativo aoristo passivo, 3ª singular de avkou,w) 
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processo que ―os judeus‖ hesitavam em anunciar explicitamente: a autenticidade de quem 

realizou tal prodígio e a atitude a tomar frente a ele. 

Ante tal provocação, os líderes judaicos lançam insultos (evloido,rhsan115
) contra o ex-

cego: ―tu discípulo és daquele‖. E diziam orgulhosamente: ―porém, nós somos discípulos de 

Moisés; nós sabemos que Deus falou a Moisés. Porém, este não sabemos donde é.‖  Ser 

discípulo de Moisés é uma característica dos letrados fariseus, afinal Moisés é o intérprete de 

Deus por excelência e estes se colocam como os guardiões da Torah. ―Os judeus‖ dizem-se 

embasar na lei de Moisés, ―a quem Deus falou‖, e isso a eles lhes consta. Jesus, porém, se 

apresenta como um grande legislador num testemunho em seu próprio favor no capitulo 5,19-

47. Para estes judeus, Jesus não passa de um homem obscuro, de origem desconhecida. Em 

7,27, o povo de Jerusalém acreditava saber de onde provinha Jesus, concretamente da Galiléia 

(7,41). Jesus sempre respondeu que sua procedência vinha do Pai (8,14) e é exatamente essa 

origem divina que ―os judeus‖ ignoravam.  

De acordo com o conjunto de respostas pode-se, mais uma vez, visualizar uma 

moldura de quiasmo, só que um pouco mais complexa do que as encontradas anteriormente 

(a-b-c-c‘-b‘-a‘). Há uma dupla repetição da partícula de. (porém), que fará a ligação entre a 

moldura e o miolo da estrutura, tanto de a para c quanto de c‘ para a‘. Na estrutura a-a‘, a 

referência é feita a Jesus, do qual o ex-cego é acusado de ser discípulo e que, porém (b‘), os 

fariseus não sabem de onde vem.  No centro do quiasmo é encontrada referência dos fariseus 

a Moisés, de quem são discípulos e que, porém (b), eles sabem de onde vem, pois a ele Deus 

falou: 

 

a tu discípulo és daquele  

b porém 

 

c nós somos discípulos de Moisés 

c‟  nós sabemos que a Moisés Deus falou  

 

b‟ porém  

a‟  este não sabemos donde é 
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 Verbo indicativo aoristo ativo, 3ª singular de loidore,w: insultar, difamar, censurar. Cf. RUSCONI, Dicionário 

do grego do Novo Testamento, p. 289. 
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O que também chama à atenção nesta cena é o uso do verbo lela,lhken (falar),
116

 que 

indica ação iniciada no passado, cujos efeitos perduram no tempo, tornando, assim, a ação 

sempre atual, um memorial.
117

 Para o povo judeu, o memorial tem o sentido de olhar para o 

passado, projetando-o para o futuro, com esperança escatológica e sentindo que o 

acontecimento histórico e o futuro se concentram no ―hoje‖. O presente é continuidade com o 

passado e antecipação do futuro. O memorial é entendido, então, como acontecimento 

histórico e recapitulação de toda história. A comunidade se sente contemporânea dos fatos 

passados e destinatária dos bens futuros.  

O memorial é uma das atitudes mais características da cultura religiosa judaica. Não é 

mero lembrete subjetivo, mas objetivo, o que lembra um sinal visível de uma realidade que 

não se considera passada, mas presente. Não se celebra tanto a aliança de séculos passados, 

mas a que ainda subsiste e à qual Iahweh continua sendo fiel. Não que Iahweh salvasse 

―nossos pais‖ na saída do Egito ou na passagem do Mar Vermelho: Deus falou ontem a 

Moisés e é como se falasse hoje (Dt 5,2-3). Seus efeitos perduram no tempo. Por isso, os 

líderes judaicos em 9,29 enfatizam que sabem que a Moisés Deus falou. Para eles, a revelação 

divina não é um evento passado, mas presente, que se renova no cultivo das tradições tanto 

orais (haggadah e halakhah ) como escritas (Midraxe). 

No versículo 30, sem ser perguntado, o ex-cego continua seu discurso irônico, 

voltando a falar da abertura de seus olhos, e o que lhe deixa espantado e maravilhado não é 

nem mais o milagre, mas o fato de as autoridades não saberem a procedência de quem o 

curou. Para ele, é inadmissível e isto é perceptível pelo uso do termo qaumasto,n 

(maravilhoso),
118

 que mostra tanto espanto quanto admiração. O ex-cego continua ironizando 

ao usar o verbo oi;damen (saber), ou seja, ele adota o discurso dos inquisidores, pelo menos 

momentaneamente (9,16.24), do mesmo modo como Jesus adota o ―oi;damen‖ de Nicodemos 

em 3,11.  

O futuro do ex-cego dependerá de seu testemunho. Agora já não age como um réu, 

mas assume a posição de mestre em favor ―do profeta‖ (9,17) que o curou. Dá aos 

legisladores uma lição de sabedoria num discurso erudito. Ele faz uma síntese, uma retomada 
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 Verbo indicativo perfeito ativo, 3ª do singular de lale,w: falar, dizer, discorrer. RUSCONI, Dicionário do 

grego do Novo Testamento, p. 282. 
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44. 
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 Adjetivo normal nominativo neutro singular de qaumasto,j: admirável, maravilhoso, extraordinário. Cf. 

RUSCONI, Dicionário do grego do Novo Testamento, p. 224. 
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dos interrogatórios anteriores, a fim de desmascarar a incoerência de seus inquisidores. 

Conclui, de forma óbvia e incontestável, que Deus não pode conceder a um descrente realizar 

obra tão extraordinária: ―Sabemos que Deus não houve pecadores, mas se alguém temente a 

Deus for, e a vontade dele fizer, a este ouve.‖ Trata-se de um princípio básico conhecido, por 

exemplo, em Is 1,15. Ele usa também a expressão ―evk tou/ aivw/noj‖, uma fórmula rabínica 

para dizer que a tradição bíblica não registra caso semelhante.
119

 

O resultado é que os líderes judaicos percebem que estão em desvantagem na 

discussão. Reconhecem que o homem nasceu cego e, de acordo com seus próprios princípios, 

não há resposta para tal argumento. Então, chamam o ex-cego de evn a`marti,aij (pecador de 

nascença ou nascido todo em pecado). Sugerem, assim como os discípulos (9,2), que sua 

cegueira congênita seria por causa de seu pecado ou por causa do pecado de seus pais, 

exatamente aquilo que Jesus tinha negado nos versículos 2 e 3. Isto, diziam os dirigentes 

judaicos por acharem que era muita impertinência um ―iletrado‖, que fazia parte do 

―populacho‖, discutir com os reconhecidos intérpretes da lei. 

Os líderes judaicos expulsam (evxe,balon120
) o homem e lançam-no para fora (e;xw) da 

comunidade sinagogal (cf. 9,22). A expressão avposuna,gwgoj (excomungado da sinagoga) é 

genuinamente joanina (Jo 9,22; 12,42; 16,2) e, inclusive, não aparece em nenhum dos 

documentos judaicos. 

A primeira vez em que aparecem as autoridades judaicas excluindo e 

consequentemente expulsando alguém da sinagoga é em 9,22, no contexto da NCCN. 

Primeiro estas autoridades são mencionadas como fariseus e depois como judeus e aparecem 

ostentando um poder autoritativo. Estes judeus investidos de autoridade chamam a 

julgamento, segundo 9,18-23, os pais do ex-cego e os interrogam acerca de seu filho que fora 

curado por Jesus. Perguntam a eles sobre como o filho deles recuperou a visão. Os pais 

confessam sua ignorância dizendo que ele é maior de idade e pode falar por si mesmo. Os pais 

falaram assim porque temiam os dirigentes judeus, que já haviam combinado de expulsar da 

sinagoga quem a Cristo confessasse como o Messias. Depois de sua confissão indireta de 

Jesus em 9,30-33, o cego curado aparece em 9,34 sendo expulso da sinagoga.  

Segundo R. Schnackenburg, a expressão evxe,balon auvto.n e;xw (9,34) poderia significar 

simplesmente um afastamento do lugar de reunião. Porém, em relação a 9,22, por uma parte, e 

a confissão explícita posterior do ex-cego, por outra, é provável que o narrador/comunidade se 
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 Cf. BROWN, El Evangelio según Juan, vol. I. p. 619. 
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 Verbo indicativo aoristo ativo, 3ª plural de evkba,llw: lançar, expulsar, despedir. Cf. RUSCONI, Dicionário do 
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refira a uma exclusão da sinagoga.
121

 Também em 9,22 chama a atenção a frase de que os pais 

do ex-cego ―temiam os judeus‖, como se eles mesmos também não fossem judeus. Isto nos 

mostra que o narrador/comunidade não apresenta os pais do ex-cego como seguidores de 

Jesus. ―Os judeus‖ aparecem, pois, nesta passagem com poder autoritativo que procede 

severamente contra os dissidentes de seu próprio campo.
122

 

Também, no capítulo 20,19 se diz que os discípulos, reunidos em uma casa ao 

anoitecer da páscoa, tinham as portas fechadas por ―medo dos judeus‖. Esta frase, referindo-

se ao contexto histórico dos discípulos de Jesus mostra um resultado muito estranho: parece 

dizer que estes discípulos não eram judeus. A frase encontra todo o sentido quando se é 

transferido ao plano histórico do narrador, se sua comunidade se viu realmente submetida à 

exclusão do judaísmo.  

Uma segunda passagem em que é encontrada a expressão avposuna,gwgoj é 12,42: 

―Contudo, muitos chefes creram nele, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para 

não serem expulsos da sinagoga.‖ Também neste texto aparecem os fariseus exercendo uma 

autoridade que não possuíam no tempo de Jesus. Tampouco esta frase é aplicada à época 

anterior ao ano 70 d.C. Tem sentido, em compensação, quando se aplica ao tempo do 

narrador, pois sua comunidade contava com simpatizantes da classe dirigente
123

 que evitavam 

um reconhecimento público por medo dos ―judeus/fariseus‖ e suas consequências.  

A terceira passagem é 16,2, uma predição que Jesus tem ao despedir-se de seus 

discípulos: ―Expulsar-vos-ão das sinagogas.‖ Parece claro que a exclusão da sinagoga não é 

uma medida que faz referência à época de Jesus. O narrador tem presente um problema 

instigado no seu tempo. O contexto o confirma: os versículos 1 e 4 assinalam que Jesus 

predisse a seus discípulos o ódio que iria desencadear sobre eles e conferem a esta predição 

um caráter de consolo: ―Digo-vos isto para que não vos escandalizeis‖. E conclui: ―Mas vos 

digo tais coisas para que, ao chegar a sua hora, vos lembreis de que vô-las disse.‖ Porém, isto 

somente pode significar que a CJ seja objeto de ódio por reconhecer Jesus como o Messias. O 

narrador trata de consolar-lhes fazendo-os compreender que as tribulações que os afetarão não 

são o fruto de uma cega fatalidade, mas que já foram preditas e anunciadas por Jesus. E o 

versículo 3 indica o verdadeiro motivo da conduta de seus perseguidores: ―E isso farão porque 
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 SCHNACKENBURG, El Evangelio según San Juan, pp. 314-315. 
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 Klaus WENGST. Interpretación del Evangelio de Juan.Salamanca: Sígueme, 1988, p. 54. 
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 Com esta expressão, que se encontra três vezes e exclusivamente em João, estamos frente a um estado de 

coisas peculiares. A segunda passagem em que aparece (12,42) se deve a uma reflexão retrospectiva do 

evangelista: ainda que muitos dos dirigentes (= membros do Sinédrio) cressem em Jesus, não o confessavam por 

medo dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Cf. SCHNACKENBURG, El Evangelio según San 

Juan, pp. 314-315. 
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não reconheceram o Pai nem a mim.‖ Agora, bem dentro das medidas concretas que afetam 

aos discípulos de Jesus: ―Vos expulsarão da sinagoga.‖ Por isso, a expulsão da sinagoga é 

uma experiência dolorosa para a CJ. E porque a comunidade sofre com esta experiência, o 

narrador assinala que Jesus a havia predito.
124

 

Além disso, em 16,2 assinala outra medida complementar e ainda mais extrema: ―virá 

a hora em que aquele que vos matar julgará realizar ato de culto a Deus.‖  Pelo contexto, 

mostra que o narrador tem presente uma experiência que a sua comunidade está vivendo. Essa 

experiência consiste em que o narrador faz referência ―aos judeus‖ enquanto sujeitos ativos, 

como, por exemplo, com poder de expulsar alguém da sinagoga. Também mostra que as 

vítimas são judeus, seguidores de Jesus e que a ação entendida como obediência a Deus só 

tem sentido – sob a óptica judaica – tratando-se de judeus renegados.
125

 

Na prática, a expressão avposuna,gwgoj deve significar uma excomunhão, tendo sido 

uma medida disciplinar adotada pela sinagoga, e que, portanto, tinha um limite temporal.
126

 

Porém, as passagens do QE mostram uma medida muito mais rigorosa. Trata-se de uma 

separação, de uma exclusão total e definitiva da comunidade de fé judaica,
127

 como vista em 

16,2, onde se fala inclusive de sentença de morte.  

Segundo L. Martyn tem-se que ler o QE num nível duplo: o nível da vida de Jesus e o 

nível da presença poderosa deste Jesus no âmbito de sua comunidade. O QE reflete um 

estágio inicial de banimento no judaismo formativo. O ponto de partida do trabalho de L. 

Martyn é a expulsão dos seguidores de Jesus da sinagoga, que ele classifica como dado 

anacrônico, pois esta medida só foi executada a partir dos anos 90 d.C. Sua aplicação à vida 

de Jesus é um indício de que outros dados semelhantes podem ser mais um reflexo dos 

problemas e preocupações da CJ do que dados históricos sobre Jesus.
128

 Também U. Schnelle 

diz que ―João encontra-se num ponto de virada; ele vê claramente que seu tempo (por volta do 

ano 100 d.C.) pode permanecer fiel a Jesus e às origens do cristianismo somente se assumir o 

risco de uma nova formulação linguística e conceitual do evento Cristo.‖ 
129

 

De acordo com A. Overmam, no período fluído que deu origem ao judaísmo 

formativo, uma série de facções competia por influência e controle. A possibilidade de excluir 
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dissidente indica que aqueles que excluem possuem um grau de autoridade no ambiente em 

que o banimento é aplicado. O grupo que pratica a exclusão também precisa ter uma 

identidade suficientemente bem definida para poder entrar em um acordo quanto ao que 

constitui uma violação grave, a ponto de merecer exclusão. Porém, uma série de comunidades 

sectárias do judaísmo havia atingido claramente este estágio decisivo de definição e 

organização. Quando o banimento é praticado, significa que a comunidade, de uma forma ou 

de outra, atingiu um consenso quanto ao que ela é e o que ela representa. O judaísmo 

formativo desenvolveu a prática institucional do banimento, que protegia o grupo.
130

 

Um dos procedimentos adotados e que evoluiu no judaísmo formativo tem referência à 

recepção da birkat hamminin – shemoneth esreh (a bênção dos hereges), eufemismo para 

designar a maldição dos dissidentes.
131

 Esta representa a décima segunda de dezoito bênçãos 

pronunciadas na sinagoga, as chamadas Amidah. Teve sua elaboração ligada ao concílio de 

Jâmnia
132

 e vai se consolidando no final do século I. Porém, sua redação, segundo autores 

modernos, é do século II.
133

 Esta bênção, que tradicionalmente incluía uma maldição dos 

inimigos de Deus (―que toda maldade pereça, de repente‖), assim falou dos dissidentes: 

 

Para os apóstatas, que não haja esperança. O domínio da arrogância elimine 

rapidamente em nossos dias. E deixa os nazarenos e os minim perecer em um 

momento. Deixa-os ser apagados do livro da vida. E que não sejam escritos junto 

com os justos.
134

 

 

Segundo K. Wengst, os judeus, seguidores de Jesus que tinham que ficar em silêncio 

enquanto a congregação recitava a nova fórmula, foram obrigados a retirarem-se. Não podiam 
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 J. Andrew OVERMAN. O Evangelho de Mateus e o judaísmo formativo: o mundo social da comunidade de 

Mateus. São Paulo: Edições Loyola, 1997, p. 59. 
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perseguidos. In: Revista de Interpretação Bíblica Latino-Americana 13 (1993): 31. 
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beneficiar-se do ―amém‖ comum da comunidade, ou sequer rezarem esta benção como 

recitadores nas assembléias da sinagoga. Porém, a remodelação do judaísmo não se inicia com 

a redação da birkat hamminin, que somente marca uma etapa neste processo. Por isso, as 

passagens avposuna,gwgoj do QE se referem provavelmente à estigmatização ―dos judeus‖, 

seguidores de outros grupos, como hereges pela ordodoxia farisaica em processo de formação; 

pois esta estigmatização tinha como consequência a expulsão da comunidade sinagogal.
135

 

O desenvolvimento do judaísmo depois do ano 70 d.C., que atua contra a CJ e também 

contra outras correntes,
136

 explica a imagem que temos dos judeus no QE como uma 

retrospecção desta época a época de Jesus. A expulsão da sinagoga não tinha somente 

consequências religiosas para os dissidentes, mas também era um ato que alterava, 

substancialmente, todas as ciscunstâncias da vida: 

 

Não se vende aos minim e nem se compra, não se negocia com eles, não se ensina a 

seus filhos ofício e nem se permite que curem de possessões (escravos e gados) nem 

pessoas. (...) Não tem que fazer negócio com os minim nem desejar ser curado por 

eles, nem siquer para prolongar a vida por uma hora (...) Para os pagãos e aqueles 

que criam gado de raça ou para alimentação não deve favorecê-los, porém tampouco 

perseguir-los. Para os minim e os renegados e os informantes não devem favorecê-

los e tem que persegui-los.
137

 

 

 

Por isso, a separação do judaísmo era um trauma
138

 para quem proclamava Jesus como 

Messias. Os dissidentes ficavam sem proteção, sem trabalho, sem relações sociais e 

comerciais, separados de sua tradição religiosa, dos serviços e ritos religiosos. Portanto, sem a 

religião judaica farisaica, permitida pela lei do império, os judeus deveriam assumir outra 

religião que fosse reconhecida pelos romanos, caso contrário, seriam vistos como inimigos 

heréticos. A situação da comunidade era de muita insegurança. De um lado, as autoridades 

religiosas e do império mantinham sobre ela uma vigilância continua. De outro lado, a 

multidão passou a ver os dissidentes como pessoas suspeitas, gente perigosa.   
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1.2.5.1.5. Núcleo Central do E1: É Profeta (9,17) 

 

 
17

Então dizem ao cego novamente: ―que tu dizes a respeito dele, que abriu seus 

olhos?‖ Disse ele: ―É profeta‖.  
 

A questão que se coloca aqui ao ex-cego está em continuidade com o debate que vai se 

firmando entre os fariseus. Nesta cena, pela terceira vez, os inquisidores dirigem-se ao outrora 

cego e o pressionam para que se posicione ao lado da questão já colocada no debate (9,16): 

Jesus é um homem de Deus, ou um homem pecador? Os fariseus já tinham perguntado sobre 

quem abrira seus olhos. Como se encontram divididos, precisam uma vez mais reforçar a 

pergunta e ouvir novamente sua opinião a respeito daquele que lhe devolvera a luz. Embora o 

ex-cego não seja autoridade em lei ou religião, é uma testemunha, afinal foi ―curado‖ por 

Jesus. Então, responde o outrora cego: é Profeta. 

Pela estrutura de quiasmo formada no E1 e pelo uso do termo Pa,lin (novamente), 

temos o versículo 17 como centro da pericope. Percebemos que o versículo 16 fecha a cena 

(―E divisão havia entre eles‖) e outra cena começa no versículo 18, com mudança de 

personagens. Sendo assim, o versículo 17 dentro dessa estrutura é independente do versículo 

16 e do versículo 18, justamente para consolidar uma lógica que está se firmando na CJ a 

respeito da identidade de Jesus: ―é um Profeta‖. 

Tanto os judeus, quanto os samaritanos, contavam com a vinda de um messias-profeta 

semelhante a Moisés,
139

 considerado o maior de todos os profetas: ―Vou suscitar para eles um 

profeta como tu, do meio dos seus irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca e ele 

comunicará tudo o que eu lhe ordenar‖ (Dt 18, 18).
140

 Ao colocar este pronunciamento na 

boca do ex-cego, o narrador joanino realiza esta promessa em Jesus, pois ele se associa a 

―certa expectativa messiânica‖, à chegada de um profeta singular (Jo 1, 21.25). Tal convicção 

subentende todo o QE e comanda todos os seus temas maiores. Jesus é não um profeta 

ordinário, mas o profeta por excelência (Jo 6,14; 7,40.52). Para salientar isto, o evangelista 

põe nos lábios de Jesus palavras que no AT se referiam a Moisés (Jo 12,48-50; 8,28-29; 

7,16b-17; cf. Dt 18,18-19; Nm 16,28; Ex 3,12; 4,12). ―Assim como em muitos profetas 

veterotestamentários, também em Jesus pode se descobrir uma identidade profunda de vida e 
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mensagem: a vida do profeta está inteiramente a serviço de sua mensagem e torna-se a 

expressão da mesma‖
141

 Aqui está o cerne do conflito que vai suscitar identidade.  

As perguntas que nos veem são as seguintes: qual a intenção do escritor jaonino em 

colocar o versículo 17 como centro do E1? O que estava acontecendo de fato no âmago da CJ 

neste período? Por que tanto conflito em torno da identidade do homem que curara o cego de 

nascença?  

O centro da polêmica, depois do ano 70, consiste na confissão de fé em Jesus como 

profeta messiânico. O que no interior do judaísmo plural era suportável converte-se agora 

numa ameaça religiosa e social para o judaísmo atual. Só assim se explica o tom dramático 

com respeito à messianidade de Jesus em Jo 9,8-34 e em outros textos: 1,20-21; 7,14-52; 

10,22-25; 18,33-37. Neste contexto, a coleção tradicional de milagres serviu como fonte 

principal para as primeiras seções da obra joanina. Segundo a afirmação de muitos extratos, 

os milagres representavam um argumento importante de legitimação da confissão de fé em 

Jesus como profeta messiânico: Jo 1,50; 2,23; 3,2; 4,45; 7,31; 9,16-17.30-33; 10,41-42; 

11,47-48; 12,10-11.17-17-19.37-42.
142

  

 A tensa polêmica ao longo da narrativa 9,8-22.24-34 reflete esta situação de 

―denúncia‖ e ―julgamento‖ que a CJ está passando nesse momento, pois seus membros 

sofreram ou ainda estão sofrendo com a separação/expulsão do seio do judaísmo, onde tinham 

vivido até a data.  Ao mesmo tempo em que a separação do judaismo constitui um ―trauma‖, e 

daí o medo (9,22) para os novos seguidores de Jesus, também conduz ao ―nascimento‖. Esta é 

uma narrativa de caráter ―etiológico‖,
 
com objetivo de apresentar respostas à CJ no momento 

de seu maior confronto com a sinagoga, e de se legitimar frente à ameça do judaísmo.  

A causa desta situção foi o processo de uniformização do judaísmo depois do ano 70, 

centralizado cada vez mais fortemente à volta do rabinismo dos fariseus, cuja delicada 

situação política, social e religiosa não podia suportar as diferenças e tensões do judaísmo do 

tempo anterior. Como consequência, tinha-se iniciado o processo de excluir do âmbito da 

sinagoga os diversos grupos considerados ―heréticos‖, entre os quais estava o grupo joanino. 

A sanção oficial deste processo foi a famosa ―benção dos hereges‖ (birkat haminim), com a 

qual, por volta de 80, ampliou-se a antiga 12ª benção da importante oração sinagogal das ―18 

bençãos (shemoneh esreh)‖, em que se amaldiçoavam os ―apóstatas‖.
143

 O protagonismo do 
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cego, que de mendigo torna-se um vidente, de desprezado torna-se acolhido, mostra bem este 

anseio. Segundo R. Brown, esta narrativa não deixa de ser também um escrito apologético, 

pois se destina aos ouvintes da comunidade joanina interpelados por acusações que 

possivelmente ouviam por parte ―dos judeus‖ que estavam ligados à cúpula farisaica.
144

 

Segundo J. Nascimento, que fez uma pesquisa recente sobre os conflitos no QE, com a 

destruição do Templo de Jerusalém (70) desapareceram os partidos religiosos judaicos que 

tinham participado ou não da rebelião contra Roma. Os grupos que permaneceram foram os 

mais organizados e resistentes: fariseus e seguidores de Jesus. Os fariseus tomaram a 

iniciativa de reorganizarem a religião judaica a partir do culto nas sinagogas. Isto foi criando 

dificuldades com as comunidades cristãs que já eram mais abertas, tolerantes e acolhiam 

diversos grupos, como galileus, samaritanos, judeus de origem helenista e até pagãos. Todos 

reunidos em nome do Jesus ressuscitado. A comunidade do Discípulo Amado não podia e 

nem queria assumir as propostas restritivas adotadas pelos fariseus; assim crescia e se 

acentuava a rivalidade entre eles, chegando ao conflito direto que gerou a exclusão-expulsão 

da sinagoga e da comunhão com este tipo de judaísmo farisaico.
145

 

Ao afirmar: É Profeta, embora o ex-cego não tenha ainda descoberto toda a realidade a 

respeito da identidade de Jesus, para ele parece que Jesus não está separado de Deus, nem 

contra ele. Jesus é um novo profeta enviado de Deus e atua em nome dele. Assim como João 

Batista: ―Um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou seu povo‖ (Lc 7,16); ―ele é 

profeta, um dos profetas‖ (Mc 6,15; cf. Mc 11,32; Mt 14,4; Luc 1,76); ―quem dizem as 

pessoas que eu sou? (...) João Batista, outras, Elias, outras ainda, um dos profetas‖ (Mc 8, 27).  

Aos profetas se atribuíam um conhecimento especial (Jo 4,48; Lc 7,39) e uma virtude 

extraordinária outorgada por Deus (Mc 6,15; Mt 21,46; Lc 24,19). Porém, a palavra franca do 

ex-cego reforçando a identidade de Jesus como o profeta não convence aos fariseus, que se 

recusam a crer nesse fato e vão, contrariados, tentar por outros meios silenciar essa voz 

nascida das trevas.
146 

 

 

 

 

                                                 
144

 BROWN, El Evangelio según Juan, vol. I, pp. 624-626. 
145

 NASCIMENTO, Do Conflito de Jesus com os Judeus à revelação da Verdade que Liberta em João 8,31-59, 

pp. 60-62. 
146

 Vamos nos ater mais a esta suspeita, pois este é o objeto de nossa pesquisa. Então, deixamos tal reflexão para 

o capítulo posterior. 
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1.2.6. Evangelho 2 (E2) ou Segunda Versão: Do Profeta à Luz  

 

No Evangelho 2 (E2) o QE sofre algumas ―releituras‖ e interpretações. O argumento 

principal é o mesmo apresentado para a existência do E1: a grande diferença entre o relato e o 

discurso. O relato representa o extrato básico, enquanto o discurso, o extrato mais 

significativo, juntamente com pequenos comentários ou glosas. A redação do E2 traz ao QE 

uma originalidade formal e teológica intensa, mostra um mundo joanino muito diferente, o 

que faz com que se distancie profundamente dos EvS. 

Desaparece o material riquíssimo de imagens e de parábolas, tão abundantes nos EvS, 

centrado no tema-acontecimento do Reino de Deus e dá-se lugar à revelação das realidades do 

mundo celeste, com as quais Jesus se identifica como emissário divino. Na base está uma 

compreensão marcadamente ―dualista‖ de separação radical entre o mundo de baixo (o 

terreno, a carne), determinado pela maldade, mentira, treva e morte, e o mundo celeste (o 

âmbito de Deus e do Espírito), determinado pela bondade, verdade, luz e vida. Esta 

apresentação marca a pessoa de Jesus, que pertence ao âmbito divino (Filho de Deus). Foi 

enviado por Deus a este mundo como um emissário. Como tal, realiza a ―revelação‖ da 

realidade divina, em cuja aceitação (crer/fé) ou recusa (incredulidade) se produz a salvação ou 

a condenação.
147

 

Neste ínterim de reelaboração pelo qual passa o QE inteiro (entre o ano 80 e 100), a 

NCCN sofre novamente interferências.
148

 A perícope recebe o acréscimo de 9,4-5.35-41.42-

44, fazendo com que sua estrutura seja modificada pela introdução de três novas cenas, com 

novos temas ou reforço de temas já anunciados. São introduzidos os temas da relação entre 

Deus e a comunidade à luz da instituição do trabalho/patronado, bem como o antigo tema da 

luz do mundo (9,4-5) e a atuação do Filho do Homem como juiz escatológico (9,35-41) e uma 

possível conclusão para a pericope 9,42-44: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
147

 Para mais detalhes sobre este assunto: NEVES, Escritos de São João, pp. 70-74. 
148

 VIDAL, Los escritos originales de la comunidad del discipulo―amigo‖ de Jesus, p. 333. 
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Evangelho 2 (E2) João 9,1-41 

 

9,4-5 

 

4
Nos é preciso trabalhar as obras daquele que 

me enviou, enquanto é dia; vem a noite quando 

ninguém pode trabalhar. 
5
Enquanto estiver no 

mundo, sou a luz do mundo.”  

 

9,35-41 

 

35
Jesus ouviu que o expulsaram e encontrando-o 

disse: “Tu crês no Filho do Homem?” 

36
Respondeu-lhe e disse: “E quem é Senhor para 

que eu creia nele?” 
37

Disse-lhe Jesus: Tu o vês a 

este é o que fala contigo. 
38

Disse: “Creio, 

Senhor!” E adorou-o. 
39

E Jesus disse: “Para 

juízo eu vim a este mundo, para que os que não 

veem vejam, e os que veem cegos se tornem.” 

40
Ouviram dentre os fariseus estas coisas os que 

com ele estavam e disseram-no: “Por ventura 

não somos também cegos?” 
41

Disse-lhes Jesus: 

“Se fôsseis cegos não teríeis pecado; agora, 

porém dizeis: Vemos, o vosso pecado 

permanece.”  

 

9,42-44 

 

42
Novamente, aconteceu divisão entre os judeus 

por causa destas palavras. 
43

Muitos diziam dele: 

“têm Demônio e está louco; por que a ele ouvis?” 

44
Outros diziam: “Estas palavras não são de 

endemoninhado: um demônio pode abrir olhos 

de cegos?” 

 

 

1
E passando, viu um homem, cego de nascença. 

2
Seus 

discípulos lhe perguntaram: ―Mestre, quem pecou: ele ou 

os seus pais para que nascesse cego?‖ 
3
Jesus respondeu: 

―Nem ele pecou nem os seus pais; mas para que nele 

fossem manifestas as obras de Deus. 
4
Nos é preciso 

trabalhar as obras daquele que me enviou, enquanto é 

dia; vem a noite quando ninguém pode trabalhar. 

5
Enquanto estiver no mundo, sou a luz do mundo.‖  

6
Tendo dito isto, cuspiu na terra e fez barro com a saliva 

e aplicou-o sobre os olhos. 
7
E disse-lhe: ―Vai, lava-te na 

piscina de Siloé‖ (o que é interpretado Enviado). Saiu, 

pois e lavou-se, e voltou vendo. 

8
Os vizinhos e os que viam-no anteriormente, como 

mendigo, diziam: ―Este não é o que se sentava e que 

mendigava?‖ 
9
Diziam alguns: ― É este‖, diziam outros: 

―Não, mas ele é semelhante‖. Dizia ele: ―sou eu.‖ 
10

Diziam-lhe, pois: ―Como foram abertos seus olhos, 

então?‖ 
11 

Ele respondeu: ―O homem chamado Jesus, fez 

barro, e aplicou em meus olhos, e disse-me: ‗Vai e lava-

te em Siloé‘. Tendo ido, pois, e me lavado tornei a ver.‖ 

12
E disseram-lhe: ―Onde está ele?‖ Diz: ―Não sei‖. 

13
Conduzem o outrora cego aos fariseus.

14
 Era sábado, o 

dia em que Jesus fez barro e abriu-lhe os olhos. 

15
Novamente, os fariseus perguntaram-lhe também como 

tornou a ver. E disse-lhes: ―Pôs Barro sobre os olhos e 

me lavei e vejo‖. 
16

Diziam, pois alguns dos fariseus: 

―Este homem não vem da parte de Deus, porque não 

guarda o sábado!‖ Outros, porém diziam: ―Como pode 

fazer tais sinais um homem pecador?‖ E divisão havia 

entre eles.  

17
Então, dizem ao cego novamente: ―que tu dizes a 

respeito dele, que abriu seus olhos?‖ Disse ele: ―É 

profeta‖.  

18
Os judeus não creram a respeito do que era cego e 

tornou a ver, até que chamaram os pais do que tornou a 

ver. 
19

E perguntaram-lhes, dizendo: ―este é o vosso filho, 

o qual vós dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê 

agora?‖ 
20

Responderam pois, os seus pais, e disseram: 
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―Sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego; 

21
Mas como vê agora, não sabemos; ou quem abriu os 

olhos dele nós não sabemos. Perguntai a ele,  tem idade, 

em defesa de si mesmo falará.‖ 
22

Essas coisas disseram 

os pais dele porque temiam os judeus; pois já tinham 

combinado os judeus que, se alguém a Cristo se 

confessasse, deveria ser excomungado da sinagoga. 
23

Por 

isso, seus pais disseram: ―tem idade, interrogai-o‖. 

24
Chamaram, pois, o homem que era cego pela segunda 

vez e disseram-lhe: ―Dá glória a Deus; nós sabemos que 

esse homem é pecador‖. 
25

Respondeu ele: ―Se é pecador, 

não sei; uma coisa sei: que sendo cego, agora vejo‖. 

26
Disseram-lhe, então: ―Que fez a ti? Como abriu os seus 

olhos?‖ 
27

Respondeu-lhes: ―Eu já vos disse e não 

ouvistes. Por que novamente quereis ouvir? E vós 

quereis tornar-vos discípulos dele?‖ 
28

E insultaram-lhe e 

disseram: ―tu és discípulo daquele; porém nós somos 

discípulos de Moisés; 
29

Nós sabemos que a Moisés Deus 

falou, porém este não sabemos donde é.‖ 30
Respondeu o 

homem e disse-lhes: ―Nisto pois está o maravilhoso, que 

vós não sabeis donde é, e abriu meus olhos. 
31

Sabemos 

que Deus não ouve pecadores; porém, se alguém for 

temente a Deus e a vontade dele fizer, a este ouve. 

32
Desde o princípio não foi ouvido que alguém abriu os 

olhos de cego nascido. 
33

Se este não fosse da parte de 

Deus não poderia fazer nada.‖ 
34

Responderam e 

disseram-no: ―Tu és nascido inteiro em pecados e nos 

ensinas?‖  E expulsaram-no para fora.  

35
Jesus ouviu que o expulsaram e encontrando-o disse: 

―Tu crês no Filho do Homem?‖ 
36

Respondeu-lhe e disse: 

―E quem é Senhor, para que eu creia nele?‖ 
37

Disse-lhe 

Jesus: Tu o vês a este é o que fala contigo. 
38

Disse: 

―Creio, Senhor!‖ E adorou-o.  

39
E Jesus disse: ―Para juízo eu vim a este mundo, para 

que os que não veem vejam, e os que veem cegos se 

tornem.‖ 
40

Ouviram dentre os fariseus estas coisas os que 

com ele estavam e disseram-no: ―Por ventura não somos 

também cegos?‖ 
41

Disse-lhes Jesus: ―Se fôsseis cegos 

não teríeis pecado; agora, porém dizeis: Vemos, o vosso 

pecado permanece.‖  
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1.2.6.1. Primeira Cena do E2: Trabalho versus Luz  (9,4-5) 

 

 
4
Nos é preciso trabalhar as obras daquele que me enviou; enquanto é dia, vem a noite, 

quando ninguém pode trabalhar. 
5
Enquanto estiver no mundo, sou a luz do mundo.‖  

 

Na primeira parte da primeira cena 9,4 percebe-se um paralelismo antitético
149

 e um 

quiasmo com a seguinte estrutura (a-b-b-a):  

 

nos é preciso trabalhar as obras do que me enviou 

 

enquanto é dia 

vem a noite 

 

quando ninguém pode trabalhar 
 
 

O que determina este paralelismo é uma semelhança que existe entre o verbo infinitivo 

presente médio evrga,zesqai (preciso) – por uma oposição de caráter dualista – h̀me,ra (dia) X 

nu.x (noite) – e pelo acréscimo, na segunda parte, de um pronome com conotação negativa – 

ouvdei.j (ninguém). 

Ao associar os discípulos a si por um ―nós‖,
150

 Jesus se refere e abrange a futura 

atividade dos seus, que terão que segui-lo. Determina que devam agir ―enquanto é dia‖, isto é, 

enquanto dura seu itinerário terreno ou enquanto há possibilidade de trabalho, pois se avizinha 

uma noite, quando ninguém mais poderá trabalhar. Sua resposta lembra a palavra ―meu Pai 

trabalha sempre e eu também trabalho‖ (5,17), e assim justifica a transgressão do sábado (cf. 

9,14). A referência ao trabalho faz conexão com a frase anterior (9,3). Assim como o 

patrão/pai envia o servo/filho para trabalhar em sua obra,
151

 Deus envia/manda (tou/ 

pe,myanto,j152
) Jesus para realizar sua obra enquanto é dia (3,17; 4,34; 5,24; 30,37). Seus 

                                                 
149

 O paralelismo antitético é característico dos ditos originais de Jesus. No QE aparece mais de trinta vezes nas 

palavras de Jesus. Todavia, este número não é apropriado para comparação, porque está determinado pelo 

dualismo joanino. Entretanto, J. JEREMIAS não considera que Jo 9,4 possa ser considerado ipssissima vox por 

conter o dualismo típico do Quarto Evangelho. Cf. Teologia do Novo Testamento, pp. 45-53. 
150

 ―Nós‖, variante mais bem apoiada do que ―eu‖. Cf. MATEOS e BARRETO, O Evangelho segundo São João, 

p. 422. 
151

 No contexto sócio-cultural da Antiguidade, mandar (pe,mpw) para o trabalho pode estar tão presente na relação 

entre pai e filho como entre patrão e servo (cf. Lc 20,11-13). Veja MALINA e ROUHBAUGH, Social-science 

commentary on the Gospel of John, p. 170. 
152

 Verbo particípio aoristo ativo genitivo masculino singular de pe,mpw: Deus é referido através de um particípio. 

Há uma tradição oriental, bem representada na Bíblia Hebraica, de referência indireta ao divino por meio de 

particípios. Cf. DANKER, A Greek-English lexicon, pp. 794-795. 
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discípulos, por sua vez, serão enviados por Jesus (17,18; 20,21).
153

 A Deus é atribuído o 

substantivo e;rga (obra), enquanto Jesus e seus discípulos são referidos pelo verbo evrga,zesqai 

(trabalho)
154

. 

Depois da sentença entendida em seu sentido amplo sobre a realização das obras de 

Deus, Jesus fala de sua missão: ―Enquanto no mundo estiver, luz sou do mundo‖. Aqui 

encontramos outro quiasmo (a-b-c-b‘-a‘) com a combinação dos termos mundo, estar e luz. 

Embora apareça somente uma vez, esta forma faz com que o termo fw/j155 torne-se o ápice 

literário não apenas desta subunidade (9,1-5), mas de toda a NCCN: 

 

enquanto no mundo 

 

estiver (eivmi) 
 

luz  

 

sou  (eivmi) 
 

do mundo 

 

 

Em 9,5 é encontrado o que pode ser chamado de ―o coração da teologia joanina.‖ Não 

há nenhum paralelismo possível nos EvS
156

 e, em contrapartida, um paralelismo exato em Jo 

8,12.
157

 Jesus, estando no Templo, na celebração de Sucot, Festa dos Tabernáculos ou das 

Tendas,
158

 quer ser mais que a celebração noturna, que ilumina toda Jerusalém: Ele se declara 

como luz do mundo. A luz da festa tinha um sentido simbólico: felicidade, alegria, salvação, 

libertação e, acima de tudo, recordação pelos quarenta anos de peregrinação pelo deserto sem 

                                                 
153

 MATEOS e BARRETO, O Evangelho segundo São João, p. 422. 
154

 Verbo infinitivo presente médio de erga,zomai: trabalhar, elaborar, fazer, conduzir. Cf. DANKER, A Greek-

English lexicon, p. 389. 
155

 Substantivo nominativo neutro singular comum: luz, lâmpada, tocha, fogo. Cf. DANKER, A Greek-English 

lexicon, pp. 1072-1073. 
156

 Nos Sinóticos, a luz está ligada à sabedoria judaica: empregam o termo em sentido próprio e muitas das vezes 

fazendo referência ao Antigo Testamento: (Mt 4,16 = Is 9,1; Lc 2,32 = Is 42,6, 49,6); fazem uso de metáfora 

para falar da luz (Mt 6,22-23; Lc 11,34-35); comparam os discípulos com a ação benéfica da luz (Mt 5,14-16; 

Mc 4,21-22; Lc 8,16-18) e algumas vezes, tanto nos Sinóticos quanto nos Atos, fala-se da luz como reflexo da 

divindade: na Transfiguração de Jesus (Mt 17,2.5); Paulo a caminho de Damasco (At 9,3; 22,6.9.11; 26,13) e 

Pedro na prisão em Jerusalém (At 12,7). Cf. ALMEIDA.―Eu Sou a Luz do Mundo: Um Estudo do Significado 

Luz em João 9,1-41‖, pp. 29-43. 
157

 A metáfora da luz aplicada a Jesus dá o tom ao capítulo 8. A seguir ela desaparece para voltar na NCCN (9,5) 

e mais adiante no capítulo 12. Veja LEON-DUFOUR, Leitura do Evangelho segundo João, vol. II, p. 187; 

ALMEIDA. ―Eu Sou a Luz do Mundo: Um Estudo do Significado do Termo Luz em João 9,1-41‖, pp. 27-28. 
158

 Sobre esta festa, veja, Gilvan Leite de ARAUJO. História da Festa Judaica das Tendas. São Paulo: Paulinas, 

2011. 
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moradia. Nesta festa acontecia um rito em que os peregrinos passavam por debaixo da tenda 

para visualizar as estrelas, recordando a passagem pelo deserto.
159

 

A expressão luz aplicava-se também à lei, à Jerusalém e ao Templo. É no Templo que 

Jesus se auto revela: ―Eu sou a luz do mundo‖
160

 (Jo 8,12). Os que recebessem a luz se 

tornariam filhos da luz (12,36). 

Encontra-se aqui uma linguagem teológica muito parecida com a linguagem dos textos 

da comunidade de Qumran: 

 

O primeiro ataque dos filhos da luz será lançado contra o lote dos filhos das trevas, 

contra o exército de Belial, contra a tropa de Edom e de Moab e dos filhos de Amon 

e a tropa de... e de Fislistéia, e contra as tropas dos Kittim de Assur e os que ajudam 

dentre os ímpios da aliança. Os filhos de Levi, os filhos de Judá e os filhos de 

Benjamim, os exilados do deserto, guerrearão contra eles. ... contra todas as tropas, 

quando os filhos da luz exilados no deserto dos povos retornarem para acampar no 

deserto de Jerusalém. E depois da guerra subirão dali... dos Kittim no Egito. E a seu 

tempo, sairá com grande fúria para guerrear contra os reis do norte, e sua cólera 

exterminará e cortará o chifre de... Seguirá um tempo de salvação para o povo de 

Deus e um período de domínio para todos os homens de seu lote, e destruição eterna 

para todo lote de Belial. Haverá pânico grande entre Jafé e cairá Assur, e não haverá 

socorro para ele; o domínio dos Kittim se acabará sendo abatida a impiedade sem 

que fique um resto e não haverá escape para os filhos das trevas (1QM I, 1-9).
161

 

 

 

Ao proclamar-se a luz do mundo no QE, Jesus se associa a um texto de Zacarias: ―E 

acontecerá, naquele dia, que não haverá mais luz, nem frio, nem gelo. Haverá um único dia – 

Iahweh o conhece –, sem dia e sem noite, mas à tarde haverá luz‖ (Zc 14,6-7). E a dois textos 

de Isaías, ambos referentes ao Servo de Javé: 

 

Eu, Iahweh, te chamei para o serviço da justiça, tomei-te pela mão e te modelei, eu 

te constitui como aliança do povo, como luz das nações, a fim de abrires os olhos 

dos cegos, a fim de soltares do cárcere os presos, e da prisão os que habitam nas 

trevas (Is 42, 6-7);  

 

Pouca coisa é que sejas o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os 

sobreviventes de Israel. Também te estabeleci como luz das nações, a fim de que a 

                                                 
159

 Esta prática pode ter sido oriunda do antigo culto às estrelas celebrado no Egito, que mais tarde se chamou 

―culto a Rá‖, onde é dito que o rei se torna uma estrela entre as ―estrelas imperecíveis‖, o que talvez reflita a 

existência de um culto estelar destacado naquela época. Neste culto, cada rei proclamava seu compromisso com 

o deus-sol (mais tarde, os reis adotaram o título de ―Filho de Rá), e foi esse culto que acabou por dominar as 

crenças e práticas religiosas do Antigo Império. Cf. Rosalie A. DAVID. Religião e Magia no Antigo Egito. Rio 

de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011, pp. 129-131. 
160

 Em 8,12, a frase com artigo (a luz) definia Jesus e fundava o convite a seguí-lo. Na passagem de 9,5, a frase 

sem artigo (luz) descreve sua atividade iluminadora. Cf. MATEOS e BARRETO, O Evangelho segundo São 

João, p. 426. 
161

 Existe uma semelhança muito grande entre os escritos joaninos e os de Qumran.  Esta será trabalhada no 

capítulo III desta tese. Texto tirado de Florentino GARCIA MARTINEZ. Textos de Qumran. Edição fiel e 

completa dos Documentos do Mar Morto. Petrópolis: Vozes, pp. 62-63. 
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minha salvação chegue até as extremidades da terra... A fim de dizer aos cativos: 

‗Saí‘; aos que estão nas trevas: ‗Vinde à luz‘ (Is 49,6). 

 

 

A declaração de Jesus ultrapassa, porém, as fronteiras da opção de Israel: fw/j eivmi tou/ 

ko,smou. O termo ko,smoj deve ter vindo para esta perícope por causa de fw/j (8,12). Contudo, 

ocupa um papel importante em sua delimitação, pois estabelece uma ponte entre 9,4 e 9,39. 

Uma norma para a atividade posterior dos seus discípulos. As obras do que o enviou não 

podem realizar-se sem sua presença, quando falta a luz.
162

 Além disso, o discurso sobre  luz 

que aparece no QE, que difere dos Sinóticos, assemelha-se também a ditos encontrados nos 

documentos de Nag Hammadi.
163

 

 

1.2.6.2. Segunda Cena do E2: Atuação do Filho do Homem como juiz (9,35-41) 

 

35
Jesus ouviu que o expulsaram e encontrando-o disse: ―Tu crês no Filho do Homem?‖ 

36
Respondeu-lhe e disse: ―E quem é Senhor, para que eu creia nele?‖ 

37
Disse-lhe Jesus: 

Tu o vês a este é o que fala contigo. 
38

Disse: ―Creio, Senhor!‖ E adorou-o.  
39

E Jesus disse: ―Para juízo eu vim a este mundo, para que os que não veem vejam, e os 

que veem cegos se tornem.‖ 
40

Ouviram dentre os fariseus estas coisas os que com ele 

estavam e disseram-no: ―Por ventura não somos também cegos?‖ 
41

Disse-lhes Jesus: ―Se 

fôsseis cegos não teríeis pecado; agora, porém dizeis: Vemos, o vosso pecado 

permanece.‖  
 

A primeira parte do E2 (9,35-38) vai fazer paralelo com a segunda cena da Tradição 

Básica (9.6-7). Nos versículos 6-7 dá-se o encontro com Jesus: a cura. Agora, nos versículos 

35-38, num reencontro com Jesus, o ex-cego é incluído no grupo de seguidores e, pela fé 

confirmada, torna-se um discípulo, um e;pi,cristoj. A iluminação do cego de nascença 

complementa o relato de sua cura. 

 Inicia-se com Jesus, que ouviu (h;kousen164
) que os inquisidores judeus expulsaram e 

lançaram para fora da sinagoga o homem que por ele foi tocado e curado. Jesus, que só agora 

volta à cena, depois de estar ausente durante todo o processo, encontra (eu`rw.n165
) o 

miraculado (parece-nos que de forma voluntária), que se tornou sua testemunha no confronto 

                                                 
162 No presente texto não se supõe que os judeus tenham entendido a afirmação ―Eu sou a luz do mundo‖. Eles 

não objetam como fazem em outros lugares, que Jesus está ―fazendo-se a si mesmo Deus‖, ou ―fazendo-se igual 

a Deus‖ (cf. Jo 10,33; 5,18). Ele é a luz na qual vemos a luz; isto é, ele é aletheia (verdade), como é também zoe 

(vida). Cf. Charles H. DODD. A interpretação do Quarto Evangelho. São Paulo: Paulinas, 2003, pp. 269-282. 
163

 Deteremos-nos a esta questão no capítulo III. 
164

 Verbo indicativo aoristo ativo, 3ª singular de avkou,w) 
165

 Verbo particípio aoristo ativo nominativo de eu,ri,skw: encontrar, achar, obter. Cf. RUSCONI, Dicionário do 

grego do Novo Testamento, p. 206. 
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com ―os judeus‖, ao ponto de ser por eles rejeitado, é  conduzido à fé: nos vv. 6-7 os olhos do 

cego se abrem e ele vê, nos vv. 35-38 é sua mente que se abre e ele crer. Seu ver é símbolo do 

crer. Aquele que fora cego, agora é abordado e interrogado de forma pessoal, como acentua o 

―su.‖ enfático (9,35). Desde o primeiro encontro não tinha havido diálogo entre o taumaturgo 

e o curado, mas um gesto e uma ordem a que o cego de nascença havia respondido pela 

obediência (9,7). 

Agora, Jesus faz uma pergunta ao ex-cego, que em grego implica uma resposta 

afirmativa: su. pisteu,eij eivj to.n uìo.n tou/ avnqrw,pouÈ (―tu crês no Filho do Homem?‖).
166

 É a 

primeira vez  no QE que Jesus requer expressamente a fé em sua pessoa e não apenas em suas 

palavras (4,21; 5,46-47). É possível que o título ―Filho do Homem‖ tenha sido sugerido pelo 

tema do julgamento (kri,ma), que aparecerá  no versículo 9,39. Segundo a tradição judaica de 

Daniel, a figura do Filho do Homem é a do juiz escatológico (Dn 7,13). Ora, em dez menções 

a esta categoria no QE, apenas uma (5,27) diz respeito à função de juiz, enquanto as outras 

demonstram um ou diversos aspectos essenciais do itinerário salvífico do Filho de Deus: sua 

relação incessante com o céu (1,51), sua descida das alturas (3,13), sua subida ao céu (6,62), 

passando pela elevação na cruz (3,14;12,34), que é glorificado (13,31), e incluindo-se aí o 

dom do alimento da vida (6,27.53). A menção em 9,35 é a única em que a categoria não é 

acompanhada por um verbo explicitando o comportamento ou a sorte desta figura. Seu 

emprego absoluto sugere que aqui se evoca a totalidade do mistério, na sua realização efetiva 

e na sua dimensão salvífica.
167

 

Através do sinal, o ex-cego reconheceu Jesus como profeta vindo de Deus. Agora, ele 

o confessa como maior do que um profeta. Ele é chamado a crer no Filho do Homem. Mesmo 

que no versículo 36 o vocativo ku,rie  tenha o sentido cortês de ―senhor‖, no versículo 38 ele é 

mais do que isto; é uma indicação de que Jesus é uma pessoa digna de receber adoração. Sua 

pergunta mostra que ele ainda não conhece sua identidade, porém, o homem que tinha sido 

interrogado ―pelos judeus‖, expressa sua boa disposição para crer. Jesus se dá a conhecer de 

                                                 
166

 Os manuscritos de que dispomos não concordam quanto à categoria que Jesus aplica a si mesmo em sua 

pergunta: ―Filho do Homem‖ (como consta dos manuscritos mais antigos, inclusive os Papiros 66 e 75) ou 

―Filho de Deus‖. O fato de que esta categoria seja mais comum neste evangelho torna mais provável que ele 

tenha substituído o ―Filho do homem‖ original do que o contrário. ―Filho do homem‖, como mostra 5,27, é uma 

categoria que lembra o papel do juiz, que o Pai conferiu ao Filho, e prepara o leitor para os comentários sobre o 

julgamento nos versículos 39-41. Pode também haver aqui, um vínculo com o papel de advogado creditado ao 

Filho do Homem na tradição dos Sinóticos, em que aqueles que confessam Jesus aqui na terra serão 

reconhecidos pelo Filho do Homem na presença dos anjos (Lc 12,8). Veja BRUCE, João: introdução e 

comentário, p. 188; Werner Georg KÜMMEL. Síntese teológica do Novo Testamento de acordo com as 

testemunhas principais: Jesus, Paulo, João.  São Paulo: Teológica, 2003, p. 338-340. 
167

 LEON-DUFOUR, Leitura do Evangelho segundo João, vol. II, p. 239. 
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maneira inequívoca. Através da partícula kai. (9,37), o ex-cego centra a atenção no homem 

que tem diante de si e que lhe está falando. O verbo èw,rakaj168 assinala uma experiência que 

se prolonga até o presente e tem aqui, como em 14,7.9 e em 20,29, um sentido 

predominantemente presente. Com este encontro, o ex-cego vê o Filho do Homem, e agora, o 

contempla diante de si, com outros olhos. Não é um recordar da abertura de seus olhos. Se 

assim fosse, o narrador empregaria o verbo ble,pw ou avnable,pw, até agora empregado para 

dizer que o cego via corporalmente (9,7.11.15.15.18.19.21.25). No entanto, ele emprega 

e`w,rakaj, ou seja, está implícita uma visão mais profunda, que não é outra senão a visão da fé. 

―Ver‖ tem aqui um sentido de visão espiritual. 

Encontra-se de novo nesta cena o emprego da conjunção subordinativa final i[na) Em 

9,2-3, ela teve um papel importante na construção do diálogo entre Jesus e seus  discípulos. 

Agora, ela aparece  entre a identificação do Filho do Homem e a adesão que o ex-cego dará a 

ele. Então, supõe-se certa correspondência entre ambas, como parte da moldura da perícope, 

pois expressam finalidade. 

Talvez, se tenha evitado, de propósito, a fórmula de revelação evgw, eivmi, porque o 

Filho do Homem somente pode ser visto através da fé (cf.14,9), ou porque a fórmula está 

vinculada ao Filho do Homem em sua exaltação (8,28). Jesus não disse: ―Eu Sou o Filho do 

Homem‖. Mas sim: ―E tanto viste aquele quanto o que fala contigo é‖. Não obstante, o uso de 

evkei/no,j na palavra de Jesus tem uma chamada direta para fé. É a palavra que é dom por 

excelência, que permite ao homem passar das trevas à luz divina.  

O ex-cego percebe o Senhor em sua fé, ele ―crê‖. A fé do ex-cego chega, pois, à 

maturidade: começa por falar de Jesus como ―esse homem, que se chama Jesus‖ (v.11); 

depois o confessa como ―um profeta‖ (v.17). Afirma ―aos judeus‖, num processo de ironia 

contra os mesmos, atirando-lhes à cara o que eles afirmavam: ―... mas Deus não atende os 

pecadores...‖ (v.31); ―se esse não viesse de Deus não poderia fazer nada‖ (v.33). E mediante o 

questionamento: 
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 Verbo indicativo perfeito ativo, 2ª singular de ovra,w: ver, perceber, sentir. Cf. RUSCONI, Dicionário do 

grego do Novo Testamento, pp. 333-334.       
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Tu crês (pisteu,eij169) no Filho do Homem?  

E quem é Senhor, para que eu creia (pisteu,sw170
) nele? 

Creio (pisteu,w171
), Senhor.  

E adorou-o. 

 

O verbo prostrar-se (proseku,nhsen172
) adquire o sentido claro de adorar quando tem 

por objeto o próprio Deus. O verbo, em outras passagens do QE, expressa sempre adoração 

divina: (4,20-23; 12,20). Jesus é o verdadeiro Templo (2,21), e também o lugar de genuína 

adoração do Pai (4,23). Pode expressar uma simples homenagem a um homem, porém, nos 

parece que, na mente do narrador joanino quer indicar algo mais. Aqui, no entanto, comporta 

um sentido mais rico. Com a adoração se percebe os passos que o ex-cego foi dando desde 

sua cura até sua afirmação: ―creio Senhor‖.  

 O ex-cego não atua na segunda parte do E2 (9,39-41), embora toda a discussão 

levantada seja o fato da abertura de seus olhos. Permanece Jesus em cena e entram novamente 

os fariseus, que continuarão com suas provocações. Em contrapartida, obterão respostas que 

provocarão sua própria condenação.  

O narrador joanino não especifica a quem Jesus está dirigindo estas palavras de 

julgamento: ―Para julgamento eu a este mundo vim, para que os que não veem vejam, e os 

que veem cegos se tornem‖. Trata-se, pois, de uma declaração geral. O termo usado aqui é 

kri,ma,
173

 que indica a divisão já feita dos homens em dois grupos opostos: um a favor e outro 

contra a revelação de Jesus. Pode ser traduzido por ―discernimento‖, sempre conotando o 

caráter definitivo de um e outro efeito, correlativamente à soberania da luz que se torna 

presente com o Enviado de Deus; e não kri,sij,174 como em Jo 3,19; 5,22.24.27.29.30; 7,24; 

8,16; 12,31; 16,8.11; Mt 23,13; Lc 24,25, que indica o ato de julgar; um sentido de 

condenação.  

É encontrado outro paralelo no E2: os versículos 39-41 fazem paralelo com os 

versículos 4-5, pois contrabalançam a palavra de Jesus pronunciada em (9,5) sobre a meta de 

                                                 
169

 Verbo indicativo presente ativo, 2ª singular de pisteu,w: crer em algo ou alguém. Cf. RUSCONI, Dicionário 

do grego do Novo Testamento, p. 375. 
170

 Verbo subjuntivo aoristo ativo, 1ª singular de pisteu,w) 
171

 Verbo indicativo presente ativo, 1ª singular de pisteu,w) 
172

 Verbo indicativo aoristo ativo, 3ª singular de proskune,w: pode ter o sentido fraco de ―prostrar-se‖ (Mt 8,2; 

9,18; 15,25; 20,20; Mc 5,6; 15,19). Quando se refere ao Ressuscitado, aproxima-se do sentido de adoração (Mt 

28,9.17; Lc 24,52). Veja LEON-DUFOUR, Leitura do Evangelho segundo João, vol. II, p. 240, nota 49.  
173

 Juízo: privado, público; sentença, condenação (RUSCONI, Dicionário do grego do Novo Testamento, p. 

276). 
174

 Ato de julgar, juízo, ação judicial, processo, critério de juízo. Cf. RUSCONI, Dicionário do grego do Novo 

Testamento, p. 376.       
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sua missão. Em 9,5 a meta era manifestar ao mundo a luz divina; cá, mostrar os efeitos da luz 

quando acolhida e quando rejeitada. Jesus muitas vezes proclamou que ―veio ao mundo‖ (1,9; 

3,19; 6,14; 11,27; 12,46; 16,28; 18,37). Aqui, num contexto em que a atitude dos fariseus 

contrasta com a do ex-cego, ele diz, como em 8,13: ―este mundo‖, designando por esta 

expressão o mundo onde domina a escuridão. Tanto lá como cá há um paralelismo antitético 

com quiasmo (a-b-b‘-a‘): 

 

para que os que não veem 

vejam 

e os que veem 

cegos se tornem 

 

A conjunção final i[na (―para que‖) suscita as mesmas dificuldades encontradas em Mc 

4,12: ―Para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não 

se convertam e seja perdoado a eles,‖ onde também parece incluído na missão de Jesus o 

―objetivo‖ de condenar os incrédulos. É preciso observar, porém, que a missão de Jesus entra 

no conjunto dos desígnios divinos. Ora, na revelação destes desígnios, de acordo com a 

mentalidade judaica, não se faz distinção precisa entre o objetivo, que é a salvação, e o parcial 

resultado negativo que depende da sua recusa por parte do ser humano. Ao dizer ―os que não 

veem‖, por sua vez, evoca o profeta Isaías: 

 

―Ouvi bem, mas sem entender, enxergai bem, mas sem reconhecer! Obedeça o 

coração deste povo e ensurdece-lhe os ouvidos; fecha-lhe os olhos, para que não 

suceda que veja com seus olhos, e ouça com seus ouvidos, e entenda com seu 

coração, e se converta, e eu sare‖ (Is 6, 9-10). 

 

 

 ―Os que veem‖ são ao contrário dos que, como ―os judeus‖ instruídos na lei, gloriam-

se da sua autosuficiência frente à revelação de Jesus. Porém, há uma reviravolta total em suas 

vidas: de cegos se tornam videntes. Tanto em Marcos como em João estas palavras são usadas 

a fim de ―provocar‖ aqueles que se diziam os ―conhecedores‖ e ―dominadores‖ da Lei.  

Mostrando-lhes que, embora dissessem que podiam ver muito bem, sem perceber se 

aprofundavam mais na sua ignorância. Neles fica exemplificada a lição de 3,19-21: ―Este é o 

julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas obras 

são más‖.  
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É encontrado novamente o verbo h;kousan (ouvir) 
175

 desta vez referindo-se a um grupo  

dentre os fariseus que se estimam clarividentes e, com certa ironia (indicados pelo uso da 

expressão mh. Kai.), questionam a Jesus quanto a seu julgamento: ―Porventura nós não somos 

também cegos?‖ Jesus os pega em sua própria afirmação e sua resposta forma um outro 

paralelismo antitético (a-b-a‘-b‘) que resume bem a ambigüidade da situação: 

 

    Se cegos fôsseis 

não teríeis pecado 

    agora porém dizeis: ―Vemos‖ 

     o pecado vosso permanece 

 

Deduz assim, que o que Jesus diz equivale a: ―Vós sois cegos, sim, porque tendes a 

pretensão de estar vendo‖. Mas ele não diz desta forma. Exprime de modo indireto, a fim de 

provocar uma tomada de consciência, uma mudança de atitude. ―Se fôsseis cegos, desejaríeis 

a luz, e então não teríeis pecado. Mas no fundo pensais que vedes, e é por isso mesmo que não 

sentis necessidade da luz, preferindo as trevas. Então vosso pecado permanece.‖ Assim 

dizendo, Jesus exerce o seu julgamento. 

A incredulidade e a cegueira dos fariseus estão em contraste com a atitude do cego 

curado, que se abre ao chamado de Deus e alcança a fé em Jesus (9,36-38). Os fariseus têm 

consciência de possuírem a luz da Lei. Seu pecado é acreditar que tal luz seja suficiente, não 

querendo aceitar Jesus como sendo a verdadeira luz, a enviada de Deus.  

 

1.2.6.3. Terceira Cena do E2: trevas ou luz (9,42-44) 

 

42
Novamente, aconteceu divisão entre os judeus por causa destas palavras. 

43
Muitos 

diziam dele: ―têm Demônio e está louco; por que a ele ouvis?‖ 
44

Outros diziam: ―Estas 

palavras não são de endemoninhado: um demônio pode abrir olhos de cegos?‖ 

 

 

Aqui é encontrada a mesma estrutura de 9,16, cujo objetivo é apontar que a crise está 

em pleno desenvolvimento. O cerne do conflito não é a ação de abrir olhos de cego nascido, 

mas as últimas palavras que Jesus pronunciara: ―Se fôsseis cegos não teríeis pecado; agora, 

porém dizeis: Vemos, o pecado vosso permanece.‖ ―Os judeus‖ começam a discutir 

novamente por causa dessas palavras, porém as opiniões se dividem. Para muitos ele tem um 
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 Verbo indicativo aoristo ativo, 3ª plural de avkou,w) 
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demônio e está louco (Daimo,nion e;cei kai.mai,netai\); porém, alguns lembram que se ele abriu 

os olhos do cego de nascença é porque deve ter parte com Deus, pois um endemoniado não 

seria capaz de tamanho prodígio. Alguém que cura olhos de cego não pode está sob possessão 

demoníaca. O verbo usado é evxi,sthmi que tem o sentido de estar fora. Da mesma raiz vem a 

palavra evxstasij (êxtase), que é o termo grego pelo qual se indica o estado de transe nos 

fenômenos xamânicos. O termo evxe,sth mantém, portanto, o duplo significado de está maluco, 

está fora de si, como também está em transe, está em êxtase.
176

 

Esta divisão entre ―os judeus‖ acontece novamente porque Jesus denuncia o pecado 

dos dirigentes, a mentira que consiste em chamar de vida o que é morte e de luz o que é treva. 

Eles se negam a aceitar a evidência de que Jesus abrira olhos de cego nascido por não 

reconhecer sua messianeidade e por isso tentam a todo custo desautorizá-lo, pois o interesse 

deles é o cumprimento legalista da lei. 

 

1.2.7. Evangelho 3 (E3) ou Terceira Versão: acomodando as ideias 

 

Nesta etapa, o QE sofre ainda uma intervenção redacional. Surgem algumas releituras 

e glosas ao E2. Os interesses do E3 indicam um tempo avançado das comunidades joaninas 

(fins do séc. I – princípio do séc. II).
177

 Há um interesse especial pelo tema da eclesiologia: a 

justificação e defesa da CJ e sua tradição. Assinalam-se os textos sobre o discípulo amado que 

têm por fim legitimar a tradição da comunidade joaniana (cf. 13,23-26). Outro ponto 

importante da terceira versão reside no tema ético (Jo 15,1-17), como acontece também em 

1Jo. No ―discurso de despedida‖ de Jesus, em que abundam as instruções sobre o 

comportamento dos que ―creem‖, é especialmente significativo: o encargo do amor 

intracomunitário, chave para a coesão da comunidade diante da ameaça externa e interna (cf. 

13,34-35). Aparecem também temas da escatologia ―futurista‖, que pretende interpretar e 

inclusivamente corrigir a concepção ―presentista‖ da segunda versão (cf. 6,39 e 5,28-29). 

Alguém em profunda sintonia com a teologia e espiritualidade joanina decidiu fazer 

uma edição final para o Evangelho. Uniu os Livros dos Sinais e o Livro da Glorificação, 
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 Para um estudo detalhado sobre o assunto, cf. Sebastiana Maria Silva NOGUEIRA. A ascensão celestial de 

Paulo de Tarso: análise de 2 Coríntios 12,1-10 a partir da história da religião e da neuroteologia. São Bernardo 

do Campo: Universidade Metodista de São Paulo, 2012 (Tese de doutorado), pp. 87-120; Gabriele CORNELLI. 

―É um demônio!‖ O Jesus histórico e a religião popular. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista de 

São Paulo, 1998 (Dissertação de Mestrado) e também CORNELLI. Sábios, filósofos, profetas ou magos? 

Equivocidade na recepção das figuras de Qei/oi a;ndrej  na literatura helenística: a magia incomôda de 

Apolônio de Tiana e Jesus de Nazaré. 
177

 VIDAL, Los escritos originales de la comunidad del discipulo―amigo‖ de Jesus, p. 32.   
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ligando-os entre si, através de reflexões e informações contidas no capítulo 12 (11,55 – 

12,50). Acrescentou o Prólogo (1,1-18), fez um Apêndice (21,11-23), onde insiste na primazia 

do amor (21,15-17) e fez uma nova Conclusão (21,24-25). Esta edição final pode ter sido 

realizada por volta do ano 100.
178

  

Quanto à NCCN, não sofre alteração no E3, a não ser pela separação dos versículos 

42-44, que numa versão anterior (E2) poderia bem ter sido proposto à guisa de conclusão da 

perícope (9,1-44) e a inclusão de 10,1-18: 

 

Evangelho 3 (E3) Jo 9, 1-44 

9,1-41 

1
E passando, viu um homem, cego de nascença. 

2
Seus discípulos lhe perguntaram: “Mestre, quem 

pecou: ele ou os seus pais para que nascesse cego?” 

3
Jesus respondeu: “Nem ele pecou nem os seus 

pais; mas para que nele fossem manifestas as obras 

de Deus.  

4
Nos é preciso trabalhar as obras daquele que me 

enviou, enquanto é dia; vem a noite quando 

ninguém pode trabalhar. 
5
Enquanto estiver no 

mundo, sou a luz do mundo.”  

6
Tendo dito isto, cuspiu na terra e fez barro com a 

saliva e aplicou-o sobre os olhos. 
7
E disse-lhe: “Vai, 

lava-te na piscina de Siloé” (o que é interpretado 

Enviado). Saiu, pois e lavou-se, e voltou vendo. 

8
Os vizinhos e os que viam-no anteriormente como 

mendigo, diziam: “Este não é o que se sentava e 

que mendigava?” 
9
Diziam alguns: “ É este”, diziam 

outros: “Não, mas ele é semelhante”. Dizia ele: 

“sou eu.” 10
Diziam-lhe, pois: “Como foram abertos 

seus olhos, então?” 
11 

Ele respondeu: “O homem 

chamado Jesus, fez barro, e aplicou em meus olhos, 

e disse-me: „Vai e lava-te em Siloé‟. Tendo ido, 

pois, e me lavado tornei a ver.” 
12

E disseram-lhe: 

“Onde está ele?” Diz: “Não sei”. 

13
Conduzem o outrora cego aos fariseus. 

14
Era 

sábado, o dia em que Jesus fez barro e abriu-lhe os 

1
E passando, viu um homem, cego de nascença. 

2
Seus 

discípulos lhe perguntaram: ―Mestre, quem pecou: ele 

ou os seus pais para que nascesse cego?‖ 
3
Jesus 

respondeu: ―Nem ele pecou nem os seus pais; mas 

para que nele fossem manifestas as obras de Deus. 

4
Nos é preciso trabalhar as obras daquele que me 

enviou, enquanto é dia; vem a noite quando ninguém 

pode trabalhar. 
5
Enquanto estiver no mundo, sou a luz 

do mundo.‖  

6
Tendo dito isto, cuspiu na terra e fez barro com a 

saliva e aplicou-o sobre os olhos. 
7
E disse-lhe: ―Vai, 

lava-te na piscina de Siloé‖ (o que é interpretado 

Enviado). Saiu, pois e lavou-se, e voltou vendo. 

8
Os vizinhos e os que viam-no anteriormente, como 

mendigo, diziam: ―Este não é o que se sentava e que 

mendigava?‖ 
9
Diziam alguns: ― É este‖, diziam outros: 

―Não, mas ele é semelhante‖. Dizia ele: ―sou eu.‖ 
10

Diziam-lhe, pois: ―Como foram abertos seus olhos, 

então?‖ 
11

Ele respondeu: ―O homem chamado Jesus, 

fez barro, e aplicou em meus olhos, e disse-me: ‗Vai e 

lava-te em Siloé‘. Tendo ido, pois, e me lavado tornei 

a ver.‖ 
12

E disseram-lhe: ―Onde está ele?‖ Diz: ―Não 

sei‖.  

13
Conduzem o outrora cego aos fariseus. 

14
Era sábado, 

o dia em que Jesus fez barro e abriu-lhe os olhos. 

15
Novamente, os fariseus perguntaram-lhe também 

como tornou a ver. E disse-lhes: ―Pôs Barro sobre os 
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 VIDAL. Los escritos originales de la comunidad del discípulo, pp. 22-32. 
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olhos. 
15

Novamente, os fariseus perguntaram-lhe 

também como tornou a ver. E disse-lhes: “Pôs 

Barro sobre os olhos e me lavei e vejo”. 
16

Diziam, 

pois alguns dos fariseus: “Este homem não vem da 

parte de Deus, porque não guarda o sábado!” 

Outros, porém diziam: “Como pode fazer tais 

sinais um homem pecador?” E divisão havia entre 

eles.  

17
Então, dizem ao cego novamente: “que tu dizes a 

respeito dele, que abriu seus olhos?” Disse ele: “É 

profeta”.  

18
Os judeus não creram a respeito do que era cego 

e tornou a ver até que chamaram os pais do que 

tornou a ver. 
19

E perguntaram-lhes, dizendo: “este 

é o vosso filho, o qual vós dizeis que nasceu cego? 

Como, pois, vê agora?” 
20

Responderam pois, os 

seus pais, e disseram: “Sabemos que este é o nosso 

filho, e que nasceu cego; 
21

Mas como vê agora, não 

sabemos; ou quem abriu os olhos dele nós não 

sabemos. Perguntai a ele,  tem idade, em defesa de 

si mesmo falará.” 
22

Essas coisas disseram os pais 

dele porque temiam os judeus; pois já tinham 

combinado os judeus que, se alguém a Cristo se 

confessasse, deveria ser excomungado da sinagoga. 

23
Por isso, seus pais disseram: “tem idade, 

interrogai-o”. 

24
Chamaram, pois, o homem que era cego pela 

segunda vez e disseram-lhe: “Dá glória a Deus; nós 

sabemos que esse homem é pecador”. 
25

Respondeu 

ele: “Se é pecador, não sei; uma coisa sei: que 

sendo cego, agora vejo”. 
26

Disseram-lhe, então: 

“Que fez a ti? Como abriu os seus olhos?” 

27
Respondeu-lhes: “Eu já vos disse e não ouvistes. 

Por que novamente quereis ouvir? E vós quereis 

tornar-vos discípulos dele?” 
28

E insultaram-lhe e 

disseram: “tu és discípulo daquele; porém nós 

somos discípulos de Moisés; 
29

Nós sabemos que a 

Moisés Deus falou, porém este não sabemos donde 

é.” 30
Respondeu o homem e disse-lhes: “Nisto, pois, 

está o maravilhoso, que vós não sabeis donde é, e 

olhos e me lavei e vejo‖. 
16

Diziam, pois alguns dos 

fariseus: ―Este homem não vem da parte de Deus, 

porque não guarda o sábado!‖ Outros, porém diziam: 

―Como pode fazer tais sinais um homem pecador?‖ E 

divisão havia entre eles.  

17
Então, dizem ao cego novamente: ―que tu dizes a 

respeito dele, que abriu seus olhos?‖ Disse ele: ―É 

profeta‖.  

18
Os judeus não creram a respeito do que era cego e 

tornou a ver, até que chamaram os pais do que tornou 

a ver. 
19

E perguntaram-lhes, dizendo: ―este é o vosso 

filho, o qual vós dizeis que nasceu cego? Como, pois, 

vê agora?‖ 
20

Responderam pois, os seus pais, e 

disseram: ―Sabemos que este é o nosso filho, e que 

nasceu cego; 
21

Mas como vê agora, não sabemos; ou 

quem abriu os olhos dele nós não sabemos. Perguntai 

a ele,  tem idade, em defesa de si mesmo falará.‖ 

22
Essas coisas disseram os pais dele porque temiam os 

judeus; pois já tinham combinado os judeus que, se 

alguém a Cristo se confessasse, deveria ser 

excomungado da sinagoga. 
23

Por isso, seus pais 

disseram: ―tem idade, interrogai-o‖. 

24
Chamaram, pois, o homem que era cego pela 

segunda vez e disseram-lhe: ―Dá glória a Deus; nós 

sabemos que esse homem é pecador‖. 
25

Respondeu 

ele: ―Se é pecador, não sei; uma coisa sei: que sendo 

cego, agora vejo‖. 
26

Disseram-lhe, então: ―Que fez a 

ti? Como abriu os seus olhos?‖ 
27

Respondeu-lhes: ―Eu 

já vos disse e não ouvistes. Por que novamente quereis 

ouvir? E vós quereis tornar-vos discípulos dele?‖ 
28

E 

insultaram-lhe e disseram: ―tu és discípulo daquele; 

porém nós somos discípulos de Moisés; 
29

Nós 

sabemos que a Moisés Deus falou, porém este não 

sabemos donde é.‖ 30
Respondeu o homem e disse-

lhes: ―Nisto pois está o maravilhoso, que vós não 

sabeis donde é, e abriu meus olhos. 
31

Sabemos que 

Deus não ouve pecadores; porém, se alguém for 

temente a Deus e a vontade dele fizer, a este ouve. 

32
Desde o princípio não foi ouvido que alguém abriu 

os olhos de cego nascido. 
33

Se este não fosse da parte  
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abriu meus olhos. 
31

Sabemos que Deus não ouve 

pecadores; porém, se alguém for temente a Deus e 

a vontade dele fizer, a este ouve. 
32

Desde o princípio 

não foi ouvido que alguém abriu os olhos de cego 

nascido. 
33

Se este não fosse da parte de Deus não 

poderia fazer nada.” 
34

Responderam e disseram-

no: “Tu és nascido inteiro em pecados e nos 

ensinas?”  E expulsaram-no para fora.  

35
Jesus ouviu que o expulsaram e encontrando-o 

disse: “Tu crês no Filho do Homem?” 
36

Respondeu-

lhe e disse: “E quem é Senhor, para que eu creia 

nele?” 
37

Disse-lhe Jesus: Tu o vês a este é o que fala 

contigo. 
38

Disse: “Creio, Senhor!” E adorou-o. 
39

E 

Jesus disse: “Para juízo eu vim a este mundo, para 

que os que não veem vejam, e os que veem cegos se 

tornem.” 
40

Ouviram dentre os fariseus estas coisas 

os que com ele estavam e disseram-no: “Por 

ventura não somos também cegos?” 
41

Disse-lhes 

Jesus: “Se fôsseis cegos não teríeis pecado; agora, 

porém dizeis: Vemos, o vosso pecado permanece.”  

de Deus não poderia fazer nada.‖ 
34

Responderam e 

disseram-no: ―Tu és nascido inteiro em pecados e nos 

ensinas?‖  E expulsaram-no para fora.  

35
Jesus ouviu que o expulsaram e encontrando-o disse: 

―Tu crês no Filho do Homem?‖ 
36

Respondeu-lhe e 

disse: ―E quem é Senhor, para que eu creia nele?‖ 

37
Disse-lhe Jesus: Tu o vês a este é o que fala contigo. 

38
Disse: ―Creio, Senhor!‖ E adorou-o.  

39
E Jesus disse: ―Para juízo eu vim a este mundo, para 

que os que não veem vejam, e os que veem cegos se 

tornem.‖ 
40

Ouviram dentre os fariseus estas coisas os 

que com ele estavam e disseram-no: ―Por ventura não 

somos também cegos?‖ 
41

Disse-lhes Jesus: ―Se fôsseis 

cegos não teríeis pecado; agora, porém dizeis: Vemos, 

o vosso pecado permanece.‖ 

42
Novamente, aconteceu divisão entre os judeus por 

causa destas palavras. 
43

Muitos diziam dele: “têm 

Demônio e está louco; por que a ele ouvis?” 

44
Outros diziam: “Estas palavras não são de 

endemoninhado: um demônio pode abrir olhos de 

cegos?” 

 

 

A perícope tal como temos hoje, então, forma uma estrutura de quiasmo (a-b-c-d-e-d‘-

c‘-b‘-a‘) dividida em partes ou cenas bem delimitadas. Apresenta-nos, assim, uma moldura: A 

(9,1-5) e A‘ (9,39-41) que sustenta sete cenas, sendo que cada uma possui uma dinâmica 

própria e diferente, digamos, uma dinâmica característica B (6-7); B‘ (35-38); C (8-12); C‘ 

(24-34); D (13-16); D‘ (18-23); E (17) bem amarrada por vocábulos que fazem a coesão 

interna e os paralelos da perícope: 
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A A constatação de Jesus: trevas e luz (9,1-5) 

 

  

B Encontro com Jesus: a cura física (9,6-7) 

 

 

C Primeiro interrogatório: Reação dos vizinhos e do povo (9,8-12)   

 

  

D Segundo interrogatório: Fariseus interrogam o ex-cego (9,13-16)                                  

 

 

 

                                                           E  É PROFETA (9,17 )          

 

 

  

D‟ Terceiro interrogatório: Judeus interrogam aos pais (9,18-23) 

 

 

C‟ Quarto interrogatório: Reação das lideranças (9,24-34) 

 

 

           B‟ Reencontro com Jesus: A fé confirmada (9,35-38) 

 

 

A‟ O julgamento de Jesus: trevas ou luz (9,39-41) 

 

 

Também se pode visualizá-la assim: 

 

 

    A (1-5)----------------------------------------------------------------------------------------A‟ (39-41) 

 

        B  (6-7) ------------------------------------------------------------------B‟ (35-38)  

 

                     C  (8-12)-------------------------------------------C‟ (24-34) 

 

                                 D (13-16)-----------------------D‟ (18-23)  

 

           E  (17) 
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Assim sendo, naturalmente, com a separação dos versículos 42-44, o versículo 17 se 

torna o centro dessa estrutura de quiasmo. Depois de interrogar o ex-cego, as autoridades 

judaicas perguntam-lhe novamente sobre a identidade daquele que lhe abriu os olhos. Ele diz: 

―é profeta‖. Interessante percebermos que nesta narrativa encontramos sete maneiras de 

nomear Jesus: rabi (v.2), enviado (v.7), homem (v.11.16), profeta (v.17), Messias (v.22), 

Filho do Homem (v.35), Senhor (v.36). Chama-nos atenção, porém, o fato de que a nomeação 

profeta esteja no centro das sete maneiras de nomeação.  

A moldura dessa estrutura forma um paralelo estabelecido entre os vv. 1-5 e os vv. 39-

41. Há aqui uma oposição entre luz e trevas, o encontro entre duas forças opostas, entre os que 

optaram pela luz e os que permaneceram nas trevas. A narrativa termina com um monólogo 

de Jesus sobre sua ação com um julgamento. Apesar de tudo que se disse sobre o sinal e de 

quem o realizara, os fariseus se recusam a aceitar a luz oferecida por Jesus. Ao final do relato, 

―os judeus‖ são declarados culpados por não aceitarem a luz. De ―videntes‖ tornam-se cegos, 

e aquele que no início do relato estava nas trevas, era cego, encontra a luz, torna-se um 

iluminado. 

Quanto a 10,1-18 – um discurso sobre a ética da liderança eclesial com base na 

alegoria do pastor – suspeita-se que não tenha relação literária com Jo 9,1-41 e que 

possivelmente foi acrescentado com objetivo de explicitar ainda mais a questão da autoridade 

e da identidade em torno da pessoa de Jesus. É outro discurso cunhado na pregação de Jesus e 

inserido aqui para realçar o contraste entre ele e os líderes judaicos, que aflorou no final do 

capítulo 9. Jesus aprofunda a crítica aos fariseus/judeus mediante um ―fato da vida‖, uma cena 

cotidiana.
179

 Porém, os fariseus/judeus não entendem o que Jesus está querendo dizer.  

Já os versículos 19-21, num estágio anterior de redação (E2) eram o desfecho natural e 

lógico da NCCN, se considera os dois assuntos que permaneceram esquecidos por dezoito 

versículos e que agora voltam à tona: a divisão entre os judeus provocada por ―certas‖ 

palavras ditas por Jesus (v.19) e a menção ao fato de ―abrir os olhos de cego‖ (v.21). Não há 

nenhum fragmento em 10,1-18 que leve a suspeitar que os versículos 19-21 se refiram a eles. 

No entanto, há dois paralelos bem explícitos que lançam pontes entre os capítulos 9,1-41 e 

10,19-21.  

                                                 
179

 Na Palestina antiga, os rebanhos das diversas famílias passavam a noite num curral ou pátio comum. De 

manhã, cada pastor chamava o seu rebanho e o conduzia para pastagem. Ora, quando alguém entrava no pátio 

das ovelhas por outro lugar que não fosse o portão, provavelmente era um ladrão/bandido. Quando o pastor 

entrava pelo portão, o porteiro lhe abria a porta, as ovelhas reconheciam sua voz quando as chamava pelo nome. 

Depois, o pastor as conduzia para fora e elas o seguiam, com plena confiança, pois conheciam sua voz. Cf. 

KONINGS. Evangelho segundo João: amor e fidelidade, p. 232. 
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Primeiro, o uso do termo divisão (sci,sma) em 10,19 faz paralelo com a divisão 

(sci,sma)  mencionada em 9,16. Tanto um quanto o outro se referem a um escândalo por parte 

―dos judeus‖, causado pelas concisas palavras de Jesus. Sua opinião causara divisão em outros 

momentos (cf. Jo 7,12.25-27.31.40-41 ). Segundo, o fato de abrir olhos de cego (10,21) faz 

paralelo com ―abrir os olhos‖ (9,10.14.17.21.26.30) e abrir os olhos de cego (9,32). Resulta 

que tais palavras podem ainda estar vinculadas à abertura dos olhos do cego no capítulo 9. 

Sendo assim, na segunda redação (E2) do QE, o capítulo 9 ficou com 44 versículos (Jo 9,1-

44). 

 O último estágio de redação marca uma pausa ao unir de forma explícita a NCCN e o 

discurso sobre o Bom Pastor. Uma vez que Jesus quer reunir as ovelhas do rebanho, ele 

produz agora o efeito contrário, já que suas palavras causam uma divisão (sci,sma). Não 

chegou o momento de atrair todos para si. Os fariseus/judeus  não conseguem se decidir. 

Junto à imagem do Bom Pastor encontramos no profeta Ezequiel uma terrível acusação contra 

os maus pastores, os mercenários que apascentam só a si mesmos, e em seguida a promessa 

de Deus de ocupar-se ele mesmo de seu rebanho:  

 

1
A palavra de Iahweh me foi dirigida nestes termos: 

2
―Filho do homem, profetiza 

contra os pastores de Israel, profetiza e dize-lhes: Pastores, assim diz o Senhor 

Iahweh: Ai dos pastores de Israel que se  apascentam a si mesmos! Não devem os 

pastores apascentar o seu rebanho? 
3 

Vós vos alimentais comleite, vós vestis de lã e 

sacrificais as ovelhas mais gordos, mas não apascentais o rebanho. 
4
Não restaurastes 

o vigordas ovelhas abatidas, não curastes a que está doente, não tratastes da ferida da 

que sofreu fratura. Não reconduziste a desgarrada, não buscate a perdida, mas 

dominastes sobre elas com dureza e violência. 
5
Por falta de pastor elas 

sedispersaram e acabaram por servir de presa para todos os animais do campo; e se 

Dispersaram. 
6
O meu rebanho dispersou-se por todos os montes e todos os outeiros 

elevados e por toda a superfície da terra dispersou-se o meu rebanho. Não quem o 

procure ou vá a sua busca.
7
Portanto, pastores, ouvi a palavra de Iahweh! 

8
Por minha 

vida, oráculo do Senhor Iahweh, eu lhes asseguro: visto que meu rebanho é objeto 

de saque e serviu de presa a todos os animais do campo por não terem pastor, pois 

que meus pastores não se preocupam com meu rebanho, por que apascentam a si 

mesmos, mas não apascentam o meu rebanho, por isso, ó pastores, ouvi a palavra de 

Iahweh. 
10

Assim diz o SenhorIahweh: Eis-me contra os pastores. Das suas mãos 

requereis prestação de contas a respeito do rebanho e os impedirei de apascentar 

meu rebanho. Deste modoLivrarei minhas ovelhas da sua boca e não continuarão a 

servi-lhes de presa. 
11

Com efeito, assim diz o Senhor Iahweh: Certamente eu mesmo 

cuidarei do meu rebanho e dele me ocuparei. 
12

Como o pastor cuida do seu rebanho 

quando está no meio de suas ovelhas dispersas, assim cuidareidas minhas ovelhas e 

as recolherei de todos os lugares por onde se dispersaram em dia de nuvens e de 

escuridão. 
13

Trá-las-ei dendre os povos reuni-las-ei dentre  as nações estrangeiras e 

reconduzi-las-ei para o seu solo. Apascentarei as ovelhas sobre os montes de Israel, 

nas margens irrigadas dos seus ribeiros e em todas as regiões habitáveis da terra. 
14

Apascentá-las-ei em um bom pasto, sobre os altos montes de Israel terão suas 

pastagens. Ai repousarão em bom pasto e encontrarão forragem rica sobre os montes 

de Israel. 
15

Eu mesmo apascentarei o meu rebanho eu mesmo lhe darei repouso, 

oráculo do Senhor Iahweh. 
16

Buscarei a ovelha que estiver perdida, reconduzirei a 

que estiver desgarrada, pensarei a que estiver fraturada e restaurarei a que estiver 
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abatida.Quanto a gorda e vigorosa, guarda-la-ei forte. Eu as apascentarei com 

justiça. 
17

―Quanto a vós, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Iahweh: eis que 

Julgarei entre ovelha e ovelha, entre carneiros e bodes. 
18

Porventura vos parece 

pouco o pastardes, mas ainda pisais o resto do pasto com vossos pés ou beberdes a 

água límpida, mas ainda turvais o resto com vossos pés? 
19

E as minhas ovelhas hão 

de pastar o pisado pelos vossos pés e beber o turvado pelos vossos pés? 
20

Pois bem, 

assim diz o Senhor Iahweh: Eis que julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha  magra. 
21

Visto que empurrastes com os ombros e com os lados, encorneastes as ovelhas 

abatidas, a ponto de afugenta-las para longe, 
22

eu mesmo trarei salvação ao meu 

rebanho, de modo que não mais sejam saqueadas. Sim, eu mesmo julgarei entre uma 

ovelha e outra. 
23

―Suscitarei para eles um pastor que os apascentará, a saber, o meu 

servo Davi. Ele os apascentará e lhes servirá de pastor. 
24

E eu, Iahweh, serei o seu 

Deus e o meu servo Davi será príncipe entre eles. Eu, Iahweh, o disse. 
25

Concluirei 

com eles uma aliança de paz e extirparei da terra as feras, de modo que habitem no 

deserto em segurançae durmam nos seus bosques. 
26

Deles e aos arredores de minha 

colina, eu farei uma bênção, farei cair uma chuva no tempo certo, uma chuva 

abençoada. 
27

A árvore do campo dará o seu fruto, a terra produzirá  a sua safra, e 

eles estarão seguros em sua terra e saberão que eu sou o Iahweh, quando eu quebrar 

as varas do jugo e os libertar da mão dos que os sujeitavam. 
28

Eles não voltarão a 

servir de presa às nações, e as feras não os devorarão. Habitarão tranquilos, sem que 

ninguém os amedronte. 
29

Proporcionar-lhes ei uma lavoura famosa, de modo que 

não voltem a ser colhidos pela fome da terra, nem voltarão a sofrer a afronta das 

nações. 
30

Então saberão que eu, Iahweh, estou com eles, constituem o meu povo, a 

casa de Israel, oráculo do Senhor Iahweh. 
31

E vós, minhas ovelhas, vós sois o 

rebanho humano do meu pasto e eu sou o vosso Deus, oráculo do SenhorIahweh (Ez 

34,1-31). 

 

 

São encontrados alguns paralelos entre o discurso sobre o pastor que aparece no livro 

de Ezequiel com o que aparece em Jo 10,1-18. O capítulo de Ezequiel fornece uma espécie de 

grade para o discurso que mostra em Jesus o Pastor prometido. Porém, a originalidade 

joanina, aí sobressai ainda mais. O discurso é impregnado de temas que aparecem no QE: a fé, 

a vida eterna, o conhecimento, a união de Jesus com o Pai e dos discípulos com o Filho. 

Apesar de não aparecer o termo crer no texto de Ezequiel, o que caracteriza as ovelhas é a 

adesão ao pastor e, depois, a voz que elas escutam, estendendo-se até o conhecimento 

recíproco que reflete o conhecimento que une o Pai e Jesus. A vida é prometida, em 

superabundância, e é transmitida a todas as ovelhas que permanecem fiéis ao pastor. Enfim, é 

na vida sacrificada que culmina o amor do pastor pelas ovelhas e sua fidelidade ao Pai, de 

quem tudo provém. Há, porém, bem mais na palavra de Jesus que uma simples retomada do 

texto de Ezequiel para designar a si como Messias.
180

 O que chama atenção na imagem do 

pastor do QE é o conhecimento mútuo entre ovelha e pastor e o pastor capaz de dar a vida por 

suas ovelhas.  

Quando se lê Jo 10,11 é possível lembrar-se das profecias que apresentam o Messias 

como pastor: Deus é pastor (Gn 49,24; Sl 23; 78,52-53; 95,7); os patriacas são pastores; 

Moisés (Ex 3,1); Davi (1Sm 16); Amós (1,1) são chamados por Deus enquanto conduzem o 
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 LEON-DUFOUR, Leitura do Evangelho segundo João, vol. II, pp. 262-263. 
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rebanho. Pastor é título de rei, mesmo aqueles reis que abandonaram seu povo (1Rs 22,17; Jr 

10,21; 23,1-2; Zc 11). A identificação de Jesus ao Pastor
181

 messiânico anunciado pelo profeta 

não pode escapar às autoridades judaicas. É exatamente por isso, que uns o chamam de louco 

e outros lembram seu poder de curar cegos nascidos. Assim, o diálogo com as autoridades vai 

continuar a se concentrar na identidade daquele homem que fala.  

Com estas palavras, o narrador joanino emoldura a unidade literária de 9,1-10,21 e 

encerra os dias da Festa das Tendas. Não se deve perder de vista, o fato de que todas as ações 

e declarações de Jesus, a começar no capítulo 7 até o 10,21 têm lugar no Templo, durante a 

Festa dos Tabernáculos. O que segue ainda após 10,22 também tem lugar no Templo, porém, 

durante a Festa da Dedicação (inverno), estabelecendo um novo distanciamento temporal e 

abrindo, assim, uma nova perícope. 

 

1.3. CONCLUSÃO 

 

Depois do exercício exegético, muitas peças do quebra-cabeça foram postas no lugar. 

Percebe-se, que a CJ foi se formando definitivamente após o ano 70 d.C. Por aceitar a 

proposta de Jesus, viveu uma situação de constante conflito, enfrentando forte oposição dos 

―judeus‖ e do império romano. Esses conflitos se valem de uma estrutura inculturada no 

―mundo‖, com seus escribas e fariseus, com suas Leis e governadores. Este grupo de 

fariseus/judeus que são apresentados no QE refaz e reconstrói o judaísmo a partir 

exclusivamente da Lei, negando, portanto, que Jesus seja o enviado de Deus. Eles são os 

representantes da oposição e do ódio contra Jesus. Por conseguinte, não se abrem à revelação, 

e excluem da sinagoga os que declaram a Jesus como Messias.  

O QE é marcado pelo racha criado pela Academia de Jâmnia, nos anos 80-90 d.C. que 

influenciou na transmissão das palavras de Jesus e na formação da CJ. Nesta fase, uma 

releitura de Jesus é feita à luz da situação conflitiva instaurada. Com objetivo de respostas e 

soluções para os problemas, a CJ apóia-se em algumas categorias apropriadas e conhecidas 

para definir sua identidade. Neste processo, os conflitos são pedagógicos, como que molas 

propulsoras, onde se fundamenta a visão do autor sobre a verdadeira identidade da CJ. Nos 

versículos da perícope (9,1-41) nota-se esta polêmica muito presente. Ela reflete o trauma e a 
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situação de denúncia que o grupo joanino está sofrendo. Os judeus, que reconheceram Jesus 

como Messias, sentiam-se divididos entre sua ―filiação judaica‖ e sua pertença à nova 

comunidade de fé. Há um conflito declarado com as autoridades judaicas da sinagoga. 

Certamente, os judeus convertidos estavam sentindo a pressão dos conhecidos e parentes 

devido à exclusão (Jo 9,22; 12,42) e sofrendo com as consequências da saída do seio do 

judaísmo.  

S. Vidal, R. Brown e outros autores nos ajudaram a compreender que o QE surgiu 

como uma obra ―etiológica‖ e apologética (3,1-11; 7,1-52; 9,1-34; 18,28–19,16) a fim de 

legitimar-se frente à ameaça do judaísmo. O seu tom geral, já não é, como na ―tradição 

básica‖, a renovação interna do judaísmo, mas a superação e substituição dele. Assim, se 

explica a tensão polêmica ao longo de toda a LJ, contra as autoridades judaicas e mostra que é 

preciso ter um duplo olhar para ―o Jesus‖ do QE: o tempo real de Jesus e o tempo em que o 

evangelho foi escrito. Ela surge como resposta e busca de definição diante de uma situação 

conflitiva e plural. Ao narrar a mudança sofrida pelo cego de nascença, o narrador joanino 

quer mostrar que essa é a experiência de quem vai contra as autoridades judaicas do Templo e 

segue a Jesus (a comunidade joanina).
182

 

 Na NCCN há um grande conflito entre os fariseus/judeus e Jesus a partir da cura do 

cego de nascença. O debate em torno da afirmação do ex-cego de que Jesus é um profeta e da 

declaração de Jesus que se autorrevela como luz constroem um marco identitário para a 

comunidade joanina. Esta narrativa mostra que a categoria profeta é encontrada na Tradição 

Básica (TB) e é assumida também pelo Primeiro Evangelho (E1). Nestas duas etapas 

traditivas, essa categoria não se diferencia do título de Messias para a CJ. Esta categoria 

aparece aplicada a Jesus direta ou indiretamente 5 vezes (Jo 4,19; 6,14; 7,40.52; 9,17) no QE. 

Contudo, não é encontrada a categoria luz na TB e nem no E1. Somente aparece na camada 

traditiva do Evangelho Transformado (E2): 3,19-21; 5, 35; 8,12; 9,5; 12,46-50. A luz, soma-se 

à propaganda missionária do evangelho que é apresentado, principalmente, a partir do 

conjunto de Sinais que Jesus realiza, em que o interesse não é apenas o de codificar os 

acontecimentos experienciados pela comunidade, mas também, consolidar a identidade de 

Jesus. A categoria luz, presente no imaginário da comunidade, torna-se assim, relevante no 

processo de construção de identidade. O conflito entre profeta e luz somente vai aparecer 

nesta perícope. Por isso, faz-se necessário um aprofundamento destas duas categorias. 
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CAPÍTULO II 

 

PROFETA NA LITERATURA BÍBLICA 

 

 

2.1. INTRODUÇÃO 

 

O propósito deste capítulo é analisar o desenvolvimento da categoria profeta ao 

longo da literatura bíblica. A partir de estudo em pesquisa recente, começamos por analisar a 

etimologia da palavra profeta, passando pelo ―chamado profético‖ ou vocação do profeta, o 

profeta no Antigo Testamento, o silêncio profético, o profeta na Apocalíptica judaica e seus 

expoentes, até desembocar no NT, onde aparece um conflito bastante acirrado em torno da 

identidade de Jesus, que segundo alguns é profeta. Esta categoria atribuída a Jesus passa por 

um longo processo de resignificação no NT, mais precisamente no Quarto Evangelho. No NT, 

quando aparece referência ao profeta há impasses: os profetas são continuadores dos escritos 

proféticos veterotestamentários e sucessores dos antigos profetas?  As referências ao profeta 

do NT, propriamente ditos, são ligadas ao dom e à graça e advém de uma base cristológica de 

uma revelação/chamado por Cristo? Como diferenciar o profeta do apóstolo no NT? Quem é 

o profeta do NT?   
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2.2. O SURGIMENTO DO PROFETA 

 

Profeta é uma palavra que provém do grego (LXX) profh,thj (prophêtês).
183

 É um 

substantivo composto da raiz phê (dizer, proclamar, falar) e o prefixo pro (a favor de, ou 

diante de) – e do verbo pherô (dizer, trazer, carregar, produzir e também estabelecer). O nome 

faz referência, portanto, à origem exterior ao sujeito – ele tem que ir buscar e trazer para 

outros. É também uma atividade pública, diante de, ou em vez de. Sugere-se, assim, o 

significado de ―aquele que prediz‖, ―que conta de antemão‖.
184

 É usada para traduzir a palavra 

hebraica nabhi,
185

 literalmente: porta-voz, orador, visionário, adivinho, alguém que fala 

alguma coisa, tomado pelo êxtase ou percebe com clarividência o significado de certas 

realidades ou sinais na perspectiva da divindade. Aparece no AT 309 vezes, das quais 92 

somente no livro de Jeremias.
186

 É exatamente pela abundância de ocorrência que surgem os 

maiores problemas. Muitas vezes, essa categoria acaba sendo usada para as mais diversas 

pessoas, inclusive falsos profetas, que estão longe de serem ―homens de Deus‖. A função e o 

sentido de nabhi variam ao longo da história. O que prevalece é a de ―comunicar a palavra de 

outra pessoa‖, ou seja, derivando do verbo pro-phemi, significa: ―falar diante de outro‖, ―falar 

em nome de‖.
187

 Também encontramos para designar profeta: ro'êh (vidente), hozeh 

(visionário) e ―is ‗elohîm (homem de Deus):  

Segundo L. Sicre, ro‘êh (vidente) aparece somente 11 vezes. Nas tradições anteriores 

ao exílio aparece 6 vezes, em 4 delas referindo-se a Samuel (1 Sm 9,9.11.18.19); 1 vez 

referindo-se ao sacerdote Sadoc (2Sm 15,27) e 1 vez referindo-se aos ro'îm (videntes, Is 

30,10). Além disso, o cronista emprega o termo 3 vezes para falar de Samuel (1Cr 9,22; 

26,28; 29,29), e 2 vezes para Hanana, um personagem que denuncia o rei Asa de Judá e acaba 

na prisão (2Cr 16,7.10).  
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 De acordo com as fontes mais antigas, ―o profeta‖ é o que interpreta as vozes desconexas da Pítia no oráculo 
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Os videntes aparecem em paralelismo com os visionários (hozîm). Formam um 

grupo que, mediante suas visões e palavras, recorda ao povo a sua responsabilidade 

frente a Deus. Não parece que são pessoas que são consultadas para resolver 

pequenos problemas, como o das jumentas, mas sobre questões de sumo interesse 

para a nação. O povo gostaria que suas visões e palavras fossem lisonjeiras e falsas. 

Eles dizem a verdade, ―colocam diante do Santo de Israel‖, ainda que provoquem as 

iras de seus concidadãos. Isaías vê o um paralelismo exato entre o seu destino 

pessoal e o destes personagens.
188

 

 

 

O título hozeh (visionário) aparece em 16 ocasiões, 10 delas em Crônicas, o que reduz 

o uso antigo a 6 casos. Em 2Sm 24,11 fala-se de ―o profeta (nabhi) Gad, visionário do Rei‖. É 

uma expressão bem curiosa, pois parece sugerir que a missão deste profeta era servir ao rei 

com suas visões. O cronista mantém este título, ―visionário do rei‖, aplicando a Emã (1Cr 

25,5) e Iditum (2Cr 35,15), porém, isso não significa deduzir que o ―visionário‖ seja um 

personagem da corte. Assim, o sacerdote Amasias denomina a Amós, quando lhe diz que 

volte a Judá (Am 7,12). Suas palavras não refletem muita estima por estes personagens. Vê-os 

como gente que ganha o pão com suas visões e palavras. O curioso é que esta avaliação 

negativa dos ―visionários‖ é compartilhada por um texto profético (Mq 3,5-7). Dirigindo-se 

aos falsos profetas que extraviam o povo, menciona juntamente com os profetas (nebî'îm), 

―visionários‖ (hozîm) e adivinhos (qosmîm). Todos eles se vendem pela melhor oferta e 

declaram guerra santa a quem não lhes dá dinheiro.
189

 

Predomina, porém, a visão positiva destes personagens. Em Is 29,10 fala-se dos 

―visionários‖ em paralelismo com os ―profetas‖ (nebî'îm) como os órgãos que o povo de Judá 

dispõe para orientar-se corretamente. São os olhos que enxergam; a cabeça que governa. 

Provavelmente, estes dois termos, ―visionários‖ e ―profetas‖ foram acrescentados mais tarde 

como glosa explicativa. Mas o autor da glosa via estas pessoas como seres fundamentais para 

a sociedade. O maior castigo que Deus pode infligir ao povo é deixá-lo às cegas. A função 

concreta que desempenham fica mais explícita em Is 30,10.
190

 

Já o título ‗îs ‗elohîm (homem de Deus) é muito mais empregado que os anteriores. 

Aparece 76 vezes, sendo 55 delas nos livros dos Reis. A maioria das vezes aplica-se a um 

personagem conhecido: Eliseu (29x), Elias (7x), Moisés (6x), Samuel (4x), Davi (3x), Semeia 

(2x), Ben-Joanã (1x). Mas, também se aplica a personagens anônimos: o profeta que condena 

a Eli (1 Sm 2,27), o profeta do sul que denuncia Jeroboão I (17x em 1 Rs 13), e outros 

profetas (1 Rs 20,28; 2Cr 25,7.9). Numa época tardia, este título foi entendido em sentido 
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honorífico, e aplicado a Moisés (Dt 33,1; Js 14,6; Sl 90,1; Esd 3,2; 1Cr 23,14; 2Cr 30,16) e a 

Davi (2Cr 8,14; Nc 12,24.36). Nesse sentido, esse título era bastante usado e por variada 

classe de pessoa: Samuel foi aplicado pelo criado de Saul, por Saul e pelo narrador; a Elias, 

pela viúva (1Rs 17,18.24), pelos oficiais de Ocozias (2Rs 1,9.11.13), e o próprio Elias 

emprega o título a si (2Rs 1,10.12); a Eliseu o termo é aplicado pela mulher estéril (2Rs 

4,9.16.22), por um da comunidade dos profetas (2Rs 4,40), pelo porteiro do rei da Síria (2Rs 

8,7), por Benadad (2Rs 8,8) e pelo narrador em numerosas ocasiões (2Rs 

4,7.21.25.25.27.27.42; 5,8.14.15.20; 6,6.9.10.15; 7,2.17.18.19; 8,2.4.11; 13,19).
191

 Por que 

esse título era o preferido para referir-se a estas pessoas? O que motiva o uso do título 

―homem de Deus‖?  

L. Sicre diz que o homem de Deus possui uma relação tão estreita com o Senhor que 

pode operar os maiores milagres. Não é a palavra que anuncia o futuro ou exige uma mudança 

do presente, mas a palavra poderosa que torna inesgotável o cântaro de farinha e o vaso de 

óleo. Além disso, ressuscita os mortos e desencadeia o raio. Por isso, quando a viúva de 

Serepta se dirige a Elias, depois do primeiro milagre, chama-o de ―homem de Deus‖. E, 

quando ressuscita seu filho, afirma ainda mais convicta: ―Agora reconheço que és um homem 

de Deus e que se cumpre a palavra do Senhor, que tu pronuncias!‖ (1Rs 17,24).
192

 

 Assim, pode-se dizer que os títulos ro‘êh (vidente), hozeh (visionário) e ‗îs ‗elohîm 

(homem de Deus), por vezes, são usados como sinônimos (1Sm 9,6.10). Todos juntos são 

entendidos, sobretudo a partir do séc. VI a.C., como nabhi (profeta – Is 29,10). O termo 

nabhi, embora seja designação genérica dos profetas hebraicos, parece ser mais indicativo 

daqueles profetas inseridos em corporações ou escolas proféticas (como Elias e Eliseu) ou 

ligados ao espaço do templo e da corte, como Natã. Por isso, costumam ser designados 

também como profetas ―cúlticos‖ ou ―institucionais‖. Estes parecem ter constituído a matriz 

mais comum do fenômeno profético.
193

 

 As antigas religiões e culturas possuíam xamãs, profetas, pajés, adivinhos, videntes, 

magos e conselheiros. Os povos de Israel e seus vizinhos possuíam muitos profetas que 

viviam em grupos. Eles traziam mensagens da divindade para o povo e para os reis, que 

esperavam apoio em seus empreendimentos.
194

 Na mentalidade do povo de Israel, o grande 

intermediário entre a divindade e o povo, ou seja, o céu e a terra, único capaz de conhecer o 
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futuro é o profeta.
195

 Segundo J. Lindblom, um aspecto que caracteriza toda profecia é a 

crença em algum tipo de revelação originária do mundo divino.
196

 O mesmo texto de 

Deuteronômio que proíbe consultar agoureiros e adivinhos de todo tipo prossegue com estas 

palavras:  

 

Esses povos que vais conquistar ouvem astrólogos e vaticinadores, mas a ti o Senhor 

teu Deus não te permite isto. O Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta dos teus, 

das tuas mãos, como eu; a ele ouvireis. É o que pediste ao Senhor, teu Deus, no 

Horeb, no dia da assembléia: não quero voltar a ouvir a voz do Senhor, meu Deus, 

nem quero ver esse terrível incêndio para não morrer. O Senhor respondeu-me: Tem 

razão. Vou suscitar um profeta como tu dentre os seus irmãos. Porei minhas palavras 

na boca dele e lhes dirá tudo que eu mandar (Dt 18,14-18).
197

 

 

 

Para S. Baxter, a função do profeta é agir como embaixador ou mensageiro divino, 

anunciando a vontade de Deus, especialmente em época de crise. Eles falam como pessoas 

investidas de autoridade de Deus, a fim de falar em seu nome aos pecadores: ―Eis que ponho 

na tua boca as minhas palavras‖ (Jr 1,9). O profeta é um dos intermediários escolhidos por 

Yahweh para transmitir um conhecimento sobre o que deve fazer no momento presente ou 

sobre as incertezas do futuro. Ser profeta significa: ter sensibilidade maior, percepção 

psicológica, política e econômica da realidade, grande conhecimento do rumo que a história 

do povo toma, e especialmente, conhecer a política externa e acompanhar a movimentação de 

outros povos, vizinhos ou não. Ele deve ser místico, isto é, ter uma experiência íntima de 

Deus (convicção de que Iahweh fala por sua boca) e ser uma pessoa de oração.
198

 

 Segundo B. Juanes, o profeta se coloca como sentinela da história (Is 21,8; Hab 2,1). 

Naturalmente, a profecia autêntica deve passar pelo crivo do discernimento. O dom profético 

é genuíno se a vida do profeta é de bom testemunho, manifesta dons espirituais, é caridoso e 

prudente, submisso à autoridade verdadeira e cresce em sua missão. A vida do profeta é um 

elemento essencial da sua atividade e da sua eficácia. O profeta não é um escritor. É um 

orador, um pregador. Ela é parte integrante da credibilidade da mensagem que Deus lhe 

comunicou. A revelação divina desenvolve-se a partir dos profetas que, pouco a pouco, 

estabelecem e organizam a doutrina religiosa.
199
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Para J. Ashton, quando se fala de ―profetismo‖ ou de ―profetas‖, trata-se da existência 

de pessoas que se apresentam perante a comunidade como portadoras de mensagens divinas. 

Falando por Deus, o profeta é o primeiro e o mais importante intermediário entre a divindade 

e o mortal comum, um intérprete. Tal pessoa recebe designação diferente na sua respectiva 

cultura e língua. É profeta, aquele que recebe o encargo de anunciar a vontade de Deus, ou o 

seu juízo sobre os homens; aquele que deve comunicar aos outros com autoridade os fatos 

sucedidos, onde Deus se manifestou, quer oralmente, quer por escrito. São três as missões 

proféticas: a declaração do futuro (vontade de Deus), a declaração do presente (juízo de Deus) 

e a declaração do passado (ação de Deus).
200

 De uma forma geral, a opressão dos pobres, 

viúvas, órfãos, a violência contra os humildes e o desprezo do direito divino (mishpat) e da 

justiça (sedaqah) são apresentadas como motivos para a ―intervenção divina‖ na história. O 

povo seguia, muitas vezes, alguns ―profetas‖ que anunciavam o fim da dominação e da 

exploração de Israel.
201

 

 J. Lindblom caracteriza a profecia como sendo uma crença em algum tipo de revelação 

originária do mundo divino. Entre todos os desígnios, reais ou ilusórios, históricos ou 

místicos, o relacionar-se do divino com o humano, tem um lugar próprio na experiência 

profética.
202

 A respeito disso, A. Neher conclui dizendo: ―A profecia implica uma relação 

entre a eternidade e o tempo, um diálogo entre Deus e o homem.‖
203

 Diante de situações 

difíceis, necessidades, opressões, injustiças e arbitrariedades que atingiam o povo (1Rs 22,1-

28; 18,16-18) certos relatos bíblicos apresentam o profeta como um homem capacitado para 

conhecer coisas ocultas e adivinhar o futuro.
204
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 Nesse processo de Revelação, quando Deus pretende comunicar-se com os seres 

humanos, surge um fenômeno chamado profetismo.
205

 Surge efetivamente com a monarquia 

(em torno de 931 a.C), embora houvesse profetas antes e mesmo entre outros povos.
206

 Com o 

tempo, o profetismo se tornou uma instituição (1Sm 10,5; 19,20-24) e, ao lado dos sacerdotes 

e reis, passou a ser ungido e oficialmente constituído, para ser distinto dos que não eram 

reconhecidos, tidos como falsos. Por isso, grande parte dos profetas fazia parte do santuário e 

mais tarde do Templo. A questão colocada a partir do século VIII a.C. no antigo Israel era 

como distinguir entre a verdadeira e a falsa profecia, entre o verdadeiro e falso profeta.  

 O termo ―profeta‖ serve tanto para os que falam em nome de Iahweh (cf. 1Rs 18,36), 

quanto aos que falam em nome de Baal (cf. 1Rs 18,19); para os que estão ao lado dos reis (cf. 

1 Rs 22,6), como para os que se opõem a eles (cf. 1 Rs 22,8); tanto para os que falam a favor 

do povo (cf. Jr1,5), como para quem fala contra o povo (cf. Jr 29,8-9); todos são intitulados 

―profetas‖. Então, como diferenciar? Quem fala em nome de Iahweh e quem fala em nome de 

Baal? O que o profeta fala deve se realizar, e quando se realizar, todos saberão que o profeta 

fala a Palavra de Iahweh. Se o que o profeta fala não se realiza, este profeta é falso (cf. Dt 

18,22; Jr 28,9). Muitas coisas ditas por ―profetas‖, julgadas como verdadeiras, porém, não se 

realizaram. Então, Jeremias estabelece um critério: o verdadeiro profeta é aquele que acusa os 

pecados e os desvios da Lei do Senhor. Assim, se um profeta anuncia algo e isto se cumpre, 

mas não convoca o povo a viver na Lei e na Aliança, este profeta é falso (cf. Jr 23, 15-22; Dt 

13,2-6). Em suma, é genuína profecia o que está de acordo com a Aliança e favorece a vida.  

 De acordo com S. Nogueira, com a canonização das Escrituras Hebraicas no século I 

a.C., a profecia israelita clássica ou escrita (que aflorou durante a crise assíria na metade do 

oitavo século e desapareceu pouco depois da dissolução da monarquia judaica no sexto 

século) adquiriu o status de única, sacrossanta e paradigmática, e criou uma descontinuidade 

entre a profecia canônica e as formas subsequentes de revelação profética que emergiram 
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durante o período do Segundo Templo (516 a.C. - 70 d.C.), impedindo ambas as formas de 

fala profética de serem cumpridas satisfatoriamente.
207

 

 Um fenômeno típico no processo de transmissão das palavras proféticas são as 

releituras, isto é, o fato de palavras, ditos, coleções serem reinterpretadas e até ampliadas 

dentro de um novo contexto histórico. Neste sentido, as palavras proféticas são marcadas por 

um dinamismo no processo de transmissão. Esse dinamismo termina com a fixação do texto 

dentro de uma estrutura de cânon, mas continua em outro gênero de literatura interpretativa, 

como nos midrashim. Um midraxe é um tipo de interpretação no qual se busca afirmar um 

sentido e não tanto rememorar o contexto histórico. No processo de releitura é comum a 

sobreposição de novos sentidos aos textos ou fragmentos de textos proféticos.
208

 

 

2.3. VOCAÇÃO PROFÉTICA 

 

―O profetismo é uma vocação‖, asseguram autores como Sicre, Meagher, Olmo 

Lete.
209

 O profeta não surge por geração espontânea, nem aparece como fruto de um mero 

acaso. Ao contrário, o profeta é ―chamado‖ por Deus. Dele parte a iniciativa: é ele quem 

chama. Porém, o profeta, no relato que assume na sua obra, não se apresenta como um 

chamado; ele apenas apresenta o seu chamamento, descreve o apelo de Deus e a forma como 

Deus o atraiu. Como elemento fundamental da ―identidade profética‖, a vocação é uma forma 

de ruptura e de crise na vida daquele que é chamado em ordem à constituição de uma nova 

identidade relacional com Deus.
210

 

 Antes de comunicar-se, Deus escolhe um homem ou uma mulher para ser profeta. A 

maioria dos profetas é do sexo masculino. Porém, são mencionadas algumas mulheres 

profetisas (nebi‘ah), como Débora (Jz 4,4), Hulda (2 Rs 22,14; 2 Cr 34,22), Maria, irmã de 
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Aarão (Ex 15,20; Nm 12,1-9), Noadia (Ne 6,14) e a esposa de Isaías (Is 8,3); as quais marcam 

uma moldura dentro de toda a obra histórica. Também na abertura dos livros de Samuel e Reis 

aparecem mulheres como protagonistas, sem, contudo, receberem o título de profetisas. Entre 

os profetas ―clássicos‖, a mulher de Isaías é chamada de profetisa (Is 8,3) e em Ezequiel 13,17 

o termo é explicitamente omitido.  

Ao apelo de Deus, quem resistirá?
211

 Ouvindo a voz de Deus, Samuel responde com a 

espontaneidade de uma criança: ―Eis-me aqui‖ (1Sm 3,4).
212

 Isaías responde com uma 

idêntica prontidão: ―Eis-me aqui, envia-me a mim‖ (Is 6,8). Amós é o único que assume por si 

mesmo o chamamento, bem como a missão que lhe foi confiada por Iahweh: ―Mas Iahweh 

tirou-me de junto do rebanho e Iahweh me disse: ‗Vai profetiza o meu povo Israel‘‖ (Am 

7,15). O profeta Jeremias, diante de uma missão difícil e perigosa procura, inutilmente, fugir. 

Entretanto, a vocação profética é algo bem maior: 

 

A palavra de Iahweh me foi dirigida nos seguintes termos: 

Antes mesmo de te modelar no ventre materno, eu te conheci; 

antes que saísses do seio, eu te consagrei. 

Eu te constitui profetas para as nações. 

Mas eu disse: ―Ah! Senhor Iahweh,  

eis que eu não sei falar, 

porque sou ainda criança!‖ 

Mas Iahweh me disse: 

Não digas: Eu sou ainda criança! 

Porque a quem eu te enviar irás, 

e o que eu te ordenar falarás. 

Não temas diante deles, 

porque eu estou contigo para te salvar, 

oráculo de Iahweh (Jer 1, 1-8). 

 

 

 Pelo que se percebe no texto, a vocação profética ou o chamamento profético
213

 é em 

primeiro lugar, um encontro com Deus (visão) e sua Palavra: ―a Palavra de Deus foi-me 

dirigida...‖ (Jer 1,4). O profeta é um porta-voz de Deus. Isso significa que ele não fala o que 

quer, mas o que Iahweh lhe ordena. Em qualquer instância da mensagem profética, e seja qual 

for o destinatário, o arauto de Iahweh falará apenas o que recebeu de Deus.  Portanto, ―a 
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Palavra‖
214

 marca, a partir dai, a vida do profeta e passa a ser para ele, a única coisa decisiva. 

Em segundo lugar, a vocação surge como um desígnio divino:  

 

Antes de te modelar [modelar] no ventre, te conheci; antes que te fiz sair do útero, te 

consagrei; para as nações profeta te constitui (Jer 1,5).
215 

 

 

É Iahweh que modela ou dá forma ao profeta antes mesmo do seu nascimento. O ato 

de modelar pode ter relação com a criação, pois o mesmo verbo usado em Jeremias é usado 

em Gênesis para dizer que Iahweh modela do solo: ―Então Iahweh Deus modelou o homem 

com a argila do solo‖ (Gn 2,7); ―Iahweh Deus plantou um jardim em Éden, no oriente, e aí 

colocou o homem que modelara‖ (Gn 2,8); ―Iahweh Deus modelou então, do solo, todas as 

feras selvagens e todas as aves do céu e as conduziu ao homem para ver como ele chamaria‖ 

(Gn 2,19). É Iahweh que conhece o profeta e por sua iniciativa, estabelece uma relação 

estreita e intima com o escolhido. Desta forma, o profeta aprende a discernir os planos de 

Deus para a humanidade e para o mundo. É Iahweh que consagra o profeta, ou seja, Iahweh o 

―reserva‖, o ―prepara" para o seu serviço. Aqui também encontramos uma relação com 

Gênesis: ―Deus abençoou o sétimo dia e o santificou‖ (Gn 2,3). É Iahweh que constitui o 

profeta, significa que Deus lhe confia uma missão, que tem um alcance universal. A 

iniciativa, como demonstra este texto de Jeremias, é divina e não de quem é chamado. Ao 

chamado, fica o medo e a vontade de fugir, como vimos com Jeremias.  

 Além de Jeremias, encontramos mais sete relatos de profetas que foram 

consagrados/constituídos ainda no ventre materno: Na história de Sansão, em Juízes 13-16 - 

mais especificamente 13,5 - o anjo de Iahweh aparece à mulher de Manué e diz que ela, 

mesmo sendo estéril, dará a luz a um menino e este filho será nazireu de Deus, desde o ventre 

até a morte; no Salmo 22,10-11 e no Deutero-Isaías 44,2.24; 46,3 e 49,1.5.
216

 Portanto, dizer 

que fora ―consagrado desde o ventre materno‖, quer reforçar a atuação profética como sendo 

verdadeira e uma iniciativa divina. Além disso, devemos lembrar que Jeremias segue o 
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modelo de Moisés, e representa a expressão de um novo Moisés. E para seguir o modelo, logo 

em seguida, ao fato de afirmar que o profeta é consagrado/constituído desde o ventre materno, 

encontramos, como na história do chamado de Moisés, as recusas de Jeremias ao expor sua 

incapacidade de falar, devido ser ainda um menino (Jer 1,6).  

 

2.4. PROFETA NO ANTIGO TESTAMENTO 

 

A profecia tem uma abrangência muito grande. Por isso, preferimos destacar duas de 

suas funções: Prenunciar e profetizar. Muitos profetas profetizavam sobre o futuro e foram os 

primeiros prenunciadores e porta-vozes de Deus. Abraão é exemplo disso, quando anunciou a 

aliança que Deus havia feito com ele a respeito de sua semente (Gn 12,1-3; 20,7; Sl 105,15). 

Também Moisés, considerado o maior de todos os profetas, recebia diretamente a Palavra de 

Deus e a transmitia para Arão, que era o seu porta-voz (Ex 7,1-2). Porém, a normatização veio 

posteriormente com Moisés, porque viu Iahweh face a face, revelou seu ―nome‖ e transmitiu 

sua Lei ao povo (Dt 18,15-19; 34,10). Os dons de Moisés passam por Josué, Débora e 

Samuel. Durante a monarquia o número de profetas aumenta e eles passam a formar 

comunidades (2Rs 2,2-7). Com Natã, no tempo do rei Davi, começa a surgir a ideia de um 

Messias, Rei que eternizará a dinastia de Davi. O desaparecimento misterioso de Elias, 

considerado um grande profeta (1Rs 18), deixa na tradição judaica a doutrina de seu retorno 

no fim dos tempos para apresentar o Messias. Eliseu dá continuidade ao trabalho de Elias, seu 

mestre, e envolve o profetismo com os poderes políticos.
217

 

Segundo D. Aune, o primeiro profeta israelita apareceu em nossas fontes no século XI 

a.C. São exemplos desse tipo de profeta: Samuel, Nathan, Elias e Eliseu. Estes apresentam 

características de homens notáveis pela sua ação e pela força de sua palavra (1Sm 9;1Rs 17; 

2Rs 1,2-17; 6,1-7, 8-10; 13,14-21; 20,1-11). Associados a lugares santos e rituais religiosos, 

podiam combinar os papéis de sacerdote e profeta, como, por exemplo, Samuel. No período 

subsequente a Samuel, o profetismo conheceu um grande desenvolvimento, tanto no que diz 

respeito a personalidades singulares como no que se refere à continuação dos grupos e 

associações de profetas. Porém, os benê Nebi'im (filhos de profetas ou irmãos-profetas) vão se 

extinguindo paulatinamente, dando lugar às figuras individuais que continuam na esteira de 

Samuel, a ocupar um lugar de destaque na vida do povo de Deus. Estes profetas eram 

nômades, usavam um manto e uma vestimenta distintiva de pele de ovelha e viviam das 
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ofertas que lhes eram oferecidas por aqueles a quem serviam. Tanto Samuel quanto Elias, 

Nathan, ou Eliseu, todos eles se ocuparam do mundo social e político que os rodeiavam, à 

semelhança do que farão os profetas escritores (Amós, Oséias, Isaías).
218

 

Alguns profetas clássicos, como Joel, Naum, Habacuque e Zacarias parecem ter usado 

formas litúrgicas como um veículo literário para as suas profecias, pois todos eles manifestam 

a mesma solicitude pelos problemas do culto. Com base nestas evidências, parece provável 

que existisse, no período pré-exílico, um relacionamento formal entre alguns profetas e o 

culto do templo de Jerusalém. Alguns profetas eram membros assalariados do templo, sob a 

autoridade direta dos sacerdotes. O templo também provia um centro para profetas não 

formalmente associados ao culto, para exercitarem seus dons, como no caso de Jeremias. É 

largamente sustentado que os cantores no templo pós-exílico foram os sucessores das 

associações proféticas do templo pré-exílico. Entretanto, nenhuma associação profética estava 

ativa no templo pós-exílico.
219

 

Surgem, assim, os chamados ―profetas do centro‖. São os que apóiam as ações reais. 

Estes têm casa, salário, lugar no palácio, proteção e amparo (cf. 1Rs 18,19; 22,6-9). Eles estão 

mais preocupados com o rei do que com a Aliança. São conselheiros dele (cf. 2Sm 7,1-3; 1Rs 

1,11-26). Porém, mesmo no centro é possível distinguir posicionamentos diferentes em 

relação à profecia. De um lado existem aqueles que são sensíveis às situações de injustiça 

vividas pelo povo. Por isso, criticam e denunciam os agentes do sistema e, muitas vezes, 

pagam com a própria vida ―o preço de suas denúncias‖. Contudo, não conseguem propor uma 

mudança estrutural, como é o caso de Isaías (cf. Is 9,5-6). 

No século VIII a.C, mais ou menos 50 anos após Eliseu, surgem os profetas canônicos. O 

primeiro deles é Amós. Este profeta se destaca na denúncia das atrocidades dos ricos e 

poderosos de Israel contra os empobrecidos da sociedade (Am 2,6-16; 3,10-12; 5,7-17; 6,1-7; 

8,1-3). Anuncia um juízo vindouro, entendido desde sua perspectiva como ato de justiça da 

parte de Deus. Os próximos duzentos anos serão iluminados por Oséias, Miquéias, Naum, 

Sofonias, Habacuque, Isaias e Jeremias. Com Ezequiel, o tom profético se modifica para uma 

grande preocupação com o final dos tempos, numa linha mais apocalíptica, com visões 

grandiosas e descrições minuciosas. É o tempo do Exílio. Ageu e Zacarias são os profetas do 

Retorno, cujo maior interesse é a reconstrução do Templo. Depois vem Malaquias, Jonas, Joel 

e Daniel, que proclama o advento do Reino de Deus. Por fim, vem Abdias.  
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 Alguns destes profetas são conhecidos como ―profetas da periferia‖, pois praticavam a 

chamada ―profecia livre‖.
220

 Estes têm seu grupo de apoio popular, a partir da experiência de 

Deus e da vida no meio do povo. Estes profetas têm preocupação com a justiça e o direito dos 

pobres (Dt 10, 16-19). Esta vinculação da voz profética com o direito dos pobres constitui 

elemento de crítica e distanciamento de alguns destes personagens em relação ao poder 

constituído.
221

 Eles combatem o abuso de poder e propõem mudança do sistema. Atacam o 

rei, o exército e o Templo, denunciam a opressão e a idolatria. Surgem como verdadeiros 

porta-vozes dos camponeses empobrecidos. Eles assumem esta função com todas as suas 

consequências: difamação, perseguição, prisão, tortura e até morte.  

De acordo com S. Nogueira, o movimento profético que havia florescido de várias 

formas desde o início da monarquia israelita parece ter chegado ao fim com o exílio 

babilônico:  

 

Seus últimos representantes, segundo David Hill,
 
foram Ageu, Zacarias e a figura 

indistinta de Malaquias. Na verdade, difundiu-se uma opinião de que a profecia havia 

cessado no Judaísmo durante o quinto século que antecedeu a vinda de Cristo, 

retornando com a ascensão do cristianismo. A razão para essa compreensão pode ter 

sua raiz no conceito deuteronomista de profecia que veio dominar o pensamento 

religioso no início do período pós-exílico. De acordo com a posição deuteronomista, 

diz Robert Wilson,
 
verdadeiros profetas eram aqueles cujos oráculos eram eficazes e 

cujas predições se verificavam. Este princípio tinha inicialmente aumentado a 

autoridade de profetas deuteronomistas, como Jeremias, cujas advertências de 

catástrofe haviam se cumprido.
222

 

 

 

2.5. DO SILÊNCIO PROFÉTICO À LITERATURA APOCALÍPTICA 

 

 Depois de um longo e glorioso passado profético, o silenciar da profecia chama 

bastante atenção. A literatura rabínica afirma que a profecia desaparecera com Ageu, Zacarias 

e Malaquias.
223

 Segundo S. Russell, três causas contribuíram para esse desaparecimento: 

primeira, a canonização da ―Lei‖ (Pentateuco), que provavelmente ocorreu no século V. A 

partir de então, o povo tem um meio seguro para conhecer o futuro longínquo não havendo 
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necessidade de depender da palavra profética; segunda, o empobrecimento crescente da 

temática profética. Por um lado, ela está centrada excessivamente no futuro longínquo. Por 

outro, quando fala do presente, não trata os grandes temas e falta-lhe o caráter incisivo dos 

antigos profetas; terceira, o popular crescente das religiões de salvação, magos, adivinhos, que 

o povo identifica, às vezes, como profetas. Esta perigosa identificação fez com que o 

profetismo caísse em descrédito.
224

  

Alguns dizem que a profecia, intimamente ligada à monarquia desde as origens, sofre 

um golpe de morte com o desaparecimento dos reis. Por muito tempo a religião de Israel foi 

centrada no Templo. Os livros de Esdras, Neemias, Ageu, Malaquias e Zacarias demonstram 

isto. Com a destruição do templo, o foco da religião hebraica passa do templo para a 

apocalíptica. Já no século III e II a.C., o povo de Israel não tinha mais esperanças de que um 

rei humano promovesse mudanças. Assim o movimento apocalíptico passa a apontar para 

uma figura messiânica, capaz de restaurar Israel. A voz profética também havia se calado no 

período conhecido como interbíblico (cerca de 400 a.C. até o início do período do NT). O 

povo de Israel, em função da demora do cumprimento das promessas proféticas, levantou 

dúvidas sobre esta autoridade profética, terminando com a falência desta instituição. Outros, 

porém, insistem em que a profecia foi evoluindo paulatinamente para a apocalíptica até 

desembocar nesta nova corrente.
225

 

 Esta é também a opinião de D. Aune. Para ele, a profecia israelita não desapareceu. 

Em vez disso, como todas as instituições sociais e religiosas, sofreu várias mudanças radicais 

durante o período do Segundo Templo (516 a.C. a 70 d.C.). Definida como mensagens 

inteligíveis de Deus em linguagem humana através da mediunidade humana inspirada, a 

profecia pode assumir uma larga variedade de formas: apocalíptica, escatológica, clerical e 

sapiencial.
226

 H. Lawrence explica que depois da destruição do templo de Jerusalém pelos 

babilônicos, os judeus pararam de pensar em si mesmos como um povo imperial e os profetas 

silenciaram; passaram então, a ser um povo de ―destino adiado‖ e é neste momento que 

surgem os apocalipses.
227

 Para G. von Rad há uma incompatibilidade entre profecia e 

apocalíptica.  O ponto chave para ele é que o apocalipse não pode ter sua origem na profecia 
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por conta da sua compreensão da história. Enquanto a mensagem profética é engajada na 

história da salvação, no seu presente histórico, para assim desenvolver perspectivas sobre seu 

passado e futuro, a apocalíptica dissimula o lugar histórico em que se encontra.
228

 

Para os judeus palestinos do último período do Segundo Templo, que se concluiu com 

a tomada de Jerusalém pelos romanos em 70 d.C., a profecia era um fenômeno que pertencia 

ou ao passado distante ou ao futuro escatológico. Mas, uma vez que os grupos apocalípticos e 

as seitas acreditavam que o fim dos tempos era iminente, para eles, a profecia poderia fazer 

parte da experiência presente.
229

 De qualquer modo, a profecia continuou a desfrutar de 

grande prestigio em Israel, mas com um matiz importante. Dispensava-se grande estima aos 

antigos profetas e se esperava a vinda de um grande profeta no futuro, assim como Moisés (Dt 

18,18) ou como Elias (Ml 3,23).  

P. Hanson argumenta que ―a aurora da apocalíptica‖ deveria ser localizada na profecia 

pós-exílica do final do sexto século a.C. Para este autor, o corpus principal da literatura 

apocalíptica provém de uma época bem posterior. Sua principal ideia era que a configuração 

básica do pensamento apocalíptico já podia ser encontrada em textos proféticos tardios. Ele 

distingue dois grupos na comunidade pós-exílica: o partido hierocrático representado por 

Ageu, os primeiros capítulos de Zacarias e Ezequiel 40-48; os visionários herdeiros do 

Segundo Isaías, representados por Isaías 56-66, Zacarias 9-14 e uma quantidade de outras 

passagens, mais notavelmente Isaías 24-27. As analogias formais mais próximas aos 

apocalipses se encontram na literatura ―hierocrática‖, especialmente nas visões de Zacarias 

que são interpretadas por um anjo. Por outro lado, P. Hanson vê na literatura visionária a 

aurora da escatologia apocalíptica, a qual ele associa ao eclipse da instrumentalidade humana 

na intervenção divina da historia. Os oráculos de Isaías 56-66 são escritos a partir de um 

crescente sentimento de alienação da hierocracia. O profeta conclama Deus a ―fender os céus 

e descer‖ (64,1). A intervenção divina é necessária para corrigir a situação. A visão do futuro 
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é uma nova criação, novos céus e nova terra. Além da esperança por um futuro transcendente, 

estes oráculos antecipam o uso da linguagem mitológica nos apocalipses.  

P. Hanson, de fato, demonstrou que há continuidade significativa entre a tradição 

profética e a apocalíptica, e especialmente, que o uso apocalíptico de imagética mitológica 

tem amplos antecedentes bíblicos. Ainda assim, faltam a estes oráculos algumas das 

principais características que definem o pensamento apocalíptico: Uma delas é o interesse 

pelo mundo celestial e outra é a estrutura de gênero do pensamento apocalíptico. Por 

exemplo: os anjos desempenham algum papel em Zacarias, mas seu papel é escasso, na assim 

chamada literatura visionária.
230

  

Também H. Rowley diz ser a apocalíptica uma filha da profecia, considerando-a uma 

decadência da religião pura para o obscuro reino da fantasia.
231

  Embora, algumas fontes 

tenham dificuldade em separar a literatura apocalíptica da profética, dizendo que esta é 

prolongamento daquela, segundo B. Gabel há algumas diferenças estruturais entre elas: 

primeiro, os livros proféticos são eminentemente orais, pois tratam, em larga escala, de 

registrar as visões e a pregação de um profeta. Já os livros apocalípticos nascem como livros, 

pois são o registro escrito das visões de um profeta que conta ele mesmo o que viu, para 

serem lidos pelos fiéis; segundo, o objetivo dos livros proféticos era mudar o comportamento 

de seus leitores/ouvintes. O povo extraviado do caminho de Deus se entregara à idolatria e era 

―missão‖ do profeta avisá-los de sua perdição iminente e lembrá-los da palavra de Deus. Caso 

não mudassem, naturalmente, o castigo divino seria terrível. Já a literatura apocalíptica, 

apesar de ter em comum as visões proféticas, tem objetivos bem diferentes: o autor 

apocalíptico já desistiu de mudar o mundo real. Ele escreve para uma comunidade frustrada e 

explorada, que já não vê mais saída na sua atual situação de dominação. O que vai fazer 

nascer o gênero apocalíptico vai ser justamente esta situação de impotência, uma percepção 

de que a comunidade não tem mais o que fazer nem como mudar o mundo; terceiro, o profeta 

está sempre falando do mundo real. Se vier o castigo, será administrado por exércitos 

inimigos e a recompensa, se for merecida, virá na forma de viver em paz na sua terra. Já o 
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autor apocalíptico vai abandonar o mundo real partindo para temas cósmicos; ele não oferece 

conselhos práticos, nem mesmo sobre como suportar a opressão. Seu tema será na esfera da 

visão, do sonho, numa linguagem enigmática e simbólica. Literalmente, o deus ex machina 

salvará o povo.
232

  

Em função da falência das instituições religiosas oficiais de Israel, como o Templo, a 

Monarquia e os Profetas, perseguiremos a opinião de que, a literatura apocalíptica, como 

movimento sócio-político-econômico-religioso, dá continuidade à profecia israelita ao lado de 

tantas outras manifestações revelatórias. Este é um dos vários caminhos de revelação do 

judaísmo antigo, assim como a profecia clássica do Antigo Testamento.   

2.6. PROFETA NA LITERATURA APOCALÍPTICA  

Apocalíptica enquanto gênero literário floresceu entre os anos 300 a.C e 200 d.C., e 

aparece nas literaturas judaica, cristã, gnóstica, grega, persa e latina.
233

 A raiz mestra da 

apocalíptica é a literatura profética vétero-testamentária, conforme achada em Ezequiel, 

Daniel, Zacarias e partes de Isaías. Um exemplo clássico de um apocalipse é o livro 

neotestamentário Apocalipse de João, que acabou dando nome ao gênero. Por razões 

compreensíveis, a apocalíptica foi associada com livros de gênero semelhante
234

 Uma 

definição sobre o gênero apocalíptico foi apresentada por J. Collins:  

Um gênero de literatura revelatória com estrutura narrativa, no qual a revelação a 

um receptor humano é mediada por um ser sobrenatural, desvendando uma realidade 

transcendente que é tanto temporal, na medida em que vislumbra salvação 

escatológica, quanto espacial, na medida em que envolve outro mundo, 

sobrenatural.
235
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 Essa definição foi complementada com a observação de A. Collins de que estes tipos 

de escritos são tipicamente ―voltados para interpretar circunstâncias terrenas presentes à luz 

do mundo sobrenatural e do futuro, e por influenciar, ao mesmo tempo, a compreensão e 

comportamento da audiência por meio da autoridade divina‖.
236

   

 Para D. Aune, um apocalipse é constituído de visões revelatórias, cuja substância é a 

iminente intervenção de Deus nos assuntos humanos para por fim ao mal no mundo e para 

substituí-lo por um único mundo ideal. Esta transformação é acompanhada pela punição dos 

ímpios e a recompensa dos justos.
237

 

 De acordo com P. Hanson, o termo apocalipse, refere-se a três diferentes aspectos de 

um mesmo fenômeno no judaísmo primitivo: um gênero literário denominado ―apocalipse‖, 

um movimento social denominado de ―apocalipticismo‖ e uma visão de mundo chamada 

―escatologia apocalíptica‖:
238

 

 

 a) Apocalipse: refere-se a um gênero literário que possui uma forma identificável 

caracterizada por uma revelação de Deus através de sonho, visão ou presença de anjos. A 

palavra grega Vapoka,luyij (apokalupsis) significa ―descobrir‖ ou ―desvendar‖, da mesma 

forma que seu equivalente latino ―revelação‖ se refere à descoberta de alguma verdade 

oculta.
239

 Os apocalipses demonstram um interesse particularmente nos detalhes do mundo 

celestial, o curso da história judaica e o destino do mundo como um todo e com os indivíduos 

que habitam nele. A distinção literária engloba todos os escritos judaicos geralmente 

classificados como apocalípticos (Daniel, 1 e 2Enoque, 2 e 3Baruque, 4Esdra e o Apocalipse 

de Abraão), alguns escritos de gênero misturado (Jubileus e o Testamento de Abraão), um 

corpo extenso de escritos cristãos (o Apocalipse, Hermas e o Apocalipse de Pedro), alguns 

escritos gnósticos (o Apocalipse de Adão, 2Apocalipse de Tiago), alguns textos místicos 

judaicos (3Enoque) e também alguns documentos da literatura grega, persa, e latina. 

Finalmente, este gênero literário constitui uma espécie de literatura de resistência 

antihelenística. Judeus fiéis procuravam revelação divina para explicar a natureza intolerável 

das suas vidas sob a dominação cultural estrangeira e procuravam compreender o plano de 
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Deus para a sua libertação. Os exemplos clássicos incluem o livro de Daniel, o Apocalipse 

Animal (1Enoque 85-90) e a Epístola de Enoque (1Enoque 92-105). Entre as três maneiras de 

definir o assunto, a distinção literária
240

 é a mais segura, pois os apocalipses constituem a 

matéria prima em si, aquilo que os pesquisadores têm em mão, para discuti-la e elaborar as 

outras distinções. 

 O apocalipse surge em situação histórica específica, tempo de grande opressão e 

perseguição, quando os fiéis já não têm mais esperanças de serem libertados. É uma literatura 

de crise, uma tentativa de organizar e entender um mundo avassalador que já não faz mais 

sentido. Também é uma literatura de crítica social, escrita por uma minoria descontente, 

impotente e desprivilegiada. Assim, escreve E. Rosen: 

 

Se...a sensibilidade apocalíptica reflete o sentido de uma comunidade desesperada de 

que a sua história tem sido radicalmente perturbada, então a passividade da 

comunidade pode ser a consequência inevitável de um senso coletivo de total 

desamparo.
241

 

 

 b) Apocalipticismo: é definido por Hanson, em termos sociológicos, como um 

―movimento‖ de pessoas oprimidas, alienadas e excluídas, que adotam a perspectiva da 

escatologia apocalíptica como uma estratégia de esperança e de sobrevivência. Além do mais, 

na perspectiva de P. Hanson, esta estratégia mostra um pessimismo extremo acerca da 

habilidade dos oprimidos e alienados de promoverem mudanças. A escatologia apocalíptica 

representa ―uma abdicação da preocupação para com este mundo em favor do mundo que está 

por vir‖. É uma forma de escapismo da ―realidade‖ para a fantasia ―visionária‖.
242

 Refere-se a 

um movimento sócio-religioso caracterizado pelo pensamento apocalíptico. A ―apocalíptica‖ 

refere-se a uma perspectiva religiosa específica acerca dos planos divinos e últimos para a 

história. Esta perspectiva exprime-se na linguagem dos oprimidos e marginalizados, se não na 

sua origem, pelo menos no seu propósito. Pensa-se que entre os diversos grupos que 

expuseram crenças apocalípticas estavam os hasidim (―os piedosos‖), os essênios, e os 

maskilim (―ossábios‖). Segundo P. Hanson, os movimentos apocalípticos podem ser de dois 

tipos: primeiro, um grupo marginalizado ou oprimido dentro de uma sociedade; segundo, uma 

sociedade ou nação inteira sob o jugo de um poder estrangeiro. A matriz do apocalipsismo é a 
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alienação (exclusão e opressão) e a resposta a esta situação é a adoção da perspectiva da 

escatologia apocalíptica.
243

 

 

 c) Escatologia apocalíptica: significa ―as últimas coisas‖, tendo como objetivo revelar 

a transformação realizada por Deus do mundo e da história para um novo estado das coisas. A 

apocalíptica tem o papel de gênero literário que vai expressar esse sentimento escatológico, 

renovando as esperanças do povo de Israel. Escatologia apocalíptica é uma ―perspectiva 

religiosa, uma forma de ver os planos divinos em relação a realidades mundanas (terrenas)‖. 

Esta perspectiva, ou cosmovisão, pode ser abraçada por diferentes grupos sociais, em 

diferentes níveis, em tempos diferentes. Nesta perspectiva, a ação salvífica de Deus é 

concebida como uma realização para fora da ordem presente, em direção a uma nova e 

transformada ordem da realidade: ―Com efeito, criarei novos céus e nova terra; as coisas de 

outrora não serão lembradas, nem tornarão a vir ao coração‖ (Is 65,17). A nova ordem ou 

realidade não é uma reabilitação da ordem presente (como na escatologia dos profetas do 

Antigo Testamento), mas o seu fim e destruição. A escatologia apocalíptica não é limitada aos 

apocalipses, mas acha também expressão em outros gêneros de literatura. Em um movimento 

apocalíptico, o grupo refugia-se na escatologia apocalíptica para construir este universo 

simbólico alternativo. ―A escatologia apocalíptica permite a uma comunidade manter um 

senso de identidade e uma visão de sua vindicação última em face das estruturas sociais e dos 

eventos históricos que negam, ao mesmo tempo, a identidade e a plausibilidade da visão‖. 

Assim, de acordo com P. Hanson, os apocalipsistas judeus antigos criaram um novo ―universo 

simbólico‖ em resposta à sua experiência de ―alienação‖, ―opressão‖ ou ―isolamento da 

comunicação‖ que sofrem nas mãos das autoridades políticas e religiosas dominantes.
244

  

 Dado o exposto acima, verificamos a diversidade de opiniões no tratamento da 

literatura apocalíptica que abarca os diversos escritos que refletem a apocalíptica enquanto 

mentalidade que se expressa em diversas formas literárias. Para G. Von Rad, a apocalíptica 

não representa um ―gênero‖ específico do ponto de vista literário. Pela história das formas ela 

é, na verdade, um mixtum compositum que levaria a uma pré-história muito complexa do 

ponto de vista da história das tradições.
245

 Uma característica intrínseca do gênero literário 
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apocalíptico é a presença de narrativas de recepção de revelação por sonhos, visões e 

viagens celestiais:
246

 ―Disse Iahweh: ‗Ouvi, pois as minhas palavras: Se há entre vós um 

profeta, é em visão que me revelou a ele, é em sonho que lhe falo‘‖ (Nm 12,6). 

 Segundo A. Guillaume, ninguém pode se tornar um profeta se a sua faculdade 

imaginativa não estiver naturalmente muito desenvolvida. A faculdade imaginativa faz sua 

obra no momento em que os sentidos estão em repouso, pois assim, o profeta encontra-se 

preparado para receber a inspiração divina. Assim, a profecia é compreendida como um 

estado de perfeição alcançado pelo sonho e pela visão.
247

 J. Ashton entende que o profeta fala 

em nome de Deus e é o primeiro e o mais importante intermediário entre a divindade e o 

mortal comum. O profeta é um intérprete. Este autor afirma que sonhos e visões 

adequadamente qualificadas como místicos não somente correspondem à descrição, como 

transcendem, quase por definição, a experiência humana comum.
248

 No gênero apocalíptico 

são encontrados algumas ―figuras proféticas‖ que saíram dessa esfera comum e atingiram as 

duas dimensões, a terrena e a celeste. 

 
 

2.6.1. Melquisedec (11Q13) 

 

 Treze fragmentos de um texto copiado na segunda metade do século I a.C. foram 

encontrados em 1956 na caverna 11 de Qumran. Agrupados em três colunas consecutivas, 

conservaram restos de uma composição de conteúdo escatológico, cujo protagonista é a 

enigmática figura de Melquisedec.
249

 Daí o nome do manuscrito: 11QMelquisedec (11Q13). 

A publicação, feita pela primeira vez por A. S. van der Woude, em 1965, causou grande 

interesse aos exegetas e estudiosos do judaísmo do segundo templo e dos cristianismos 

originários.
250

  

Na Bíblia Hebraica, encontramos duas citações referindo-se a Melquisedec: 

―Melquisedec trouxe pão e vinho, ele era sacerdote do Deus Altíssimo, ele pronunciou esta 

benção: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que criou o céu e a terra e bendito seja o 
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Deus Altíssimo que entregou teus inimigos entre tuas mãos‖ (Gn 14,18-20); ―Iahweh jurou e 

jamais desmentirá: ‗Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec‘‖ (Sl 

109,4). Depois aparece oito vezes em um documento do final do primeiro século da era cristã, 

mais especificamente em Hebreus (5,6.10; 6,20; 7,1.10.11.15.17).
251

 Hebreus 7,1-3 traça o 

perfil de quem é Melquisedec e mostra sua superioridade sobre outros sacerdotes:  

 

Este Melquisedec é de fato, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo. Ele saiu ao 

encontro de Abraão quando esse regressava do combate contra os reis, e o abençoou. 

Foi a ele que Abraão entregou o dízimo de tudo. E seu nome significa, em primeiro 

lugar, ―Rei de Justiça‖; e depois, ―Rei de Salém‖, o que quer dizer ―Rei da Paz‖. 

Sem pai, sem mãe, sem genealogia, nem princípios de dias nem fim de vida! É assim 

que se assemelha ao Filho de Deus, e permaneces eternamente.  

 

 

 Em Gênesis 14,18a, o nome de Malqi-Sedeq é composto do substantivo melek (rei) 

acompanhado do sufixo pronominal comum a primeira pessoa do singular î (meu), 

significando ―meu rei‖, mais o substantivo Sedeq, que significa justiça, retidão. Deste modo, 

Melquisedec é mais um título do que um nome próprio. De qualquer forma, o nome/título 

significa ―meu rei de justiça‖, embora a epístola aos Hebreus lhe dê o significado de ―rei de 

justiça‖ (Hb 7,2).
252

 

 Segundo G. Martínez, a figura de Melquisedec é bem escassa em Qumran, aparecendo 

apenas em quatro textos.
253

 É mencionado também em 2Enoque nos capítulos 71-72, onde se 

narra a origem e nascimento sobrenatural de Melquisedec; em Fílon de Alexandria
254

 e Flávio 

Josefo,
255

 de quem as pesquisas têm dependido bastante, pois suas obras fornecem 

informações valiosas sobre a sociedade judaica; e no Codex IX da Biblioteca Copta  de Nag 
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Hamamadi intitulado Melquisedeque: Nórea, O testemunho verdadeiro.
256

 

 A obra 11Q13 é uma espécie de pesher temático
257

 sobre a salvação final, baseado em 

Levítico 25 (ano sabático), Deuteronômio 15 (remissão das dívidas no ano sabático) e Isaías 

52 (que proclama a libertação dos cativos):
258

 

 

 2 [...] E o que diz: Neste ano do jubileu [cada um retornará a sua respectiva propriedade, 

 sobre [isso] esta escrito: ―Esta é] 

 3 a maneira de [remição: todo credor fará remissão do que tiver emprestado [ao seu 

 próximo‖. Não precionará o seu próximo nem o seu irmão porque proclamou] a 

 remissão 

 4 de (para) Deus. [Sua interpretação] para os últimos dias sobre os cativos, dos quais [ÄÄ] 

 e cujos 

 5 mestres tem sido ocultados e em segredo da herança de Melquisedec, porque [--] eles são 

 heran[ça de Melqui]sedec, que 

 6 retornará a eles. E proclamará para eles liberdade para salvá-los da [dívida] de todas 

 suas iniquidades. E isto suce[derá] 

 7 na semana primeira do jubileu que segue os no[ve] jubileus. E o dia [das expiaçõ]es é o 

 final do jubileu décimo 

 8 no qual se expiará por todos os filhos da [luz e] pelos homens do lote de Melquisedec [. 

 --] E nas alturas [--] segundo todas suas 

 9 porque é tempo do ―ano de graça para Melquisedec‖, e para exaltar o povo santo de 

 Deus pelo domínio de Juízo, como escrito 

 10 sobre (ele) nos cânticos de Davi, que diz: Elohim se ergue na assem[bléia de Deus] no 

 meio dos Deuses Julga‖. E sobre (ele) diz : ―sobre, 

 11 do alto, retorna, Deus julgará os povos‖. E o que diz: Até quando julgareis injustamente 

 e guardareis consideração aos malvados? 

 12 sua interpretação concerne a Belial e sobre os espíritos de seu lote, que [foram rebeldes], 

 quando se apartaram dos mandamentos de Deus para [fazer o mal]. 

 13 E Melquisedec executará vingança dos juízos de De[us nesse dia. E eles serão libertos 

 das mãos] de Belial e das mãos de todos os es[píritos de seu lote]. 

 14 E em ajuda (virão) todos os deuses da [justiça e é e]le que [--] todos os filhos de Deus. 

 E [ --]. 

 15 Este mesmo é o dia de [paz qu]e disse pelo profeta Isaias: ―que belos 

 16 sobre os montes os pés daquele que anuncia a paz, do proclamador do bem que anuncia 

 a salvação] dizendo para Sião: ‗[ reina ] Elohim‘‖. 

 17 Sua interpretação: estes (montes) são os profetas [...] estes [--]m˜Ù [.] para todo [...]. 

 18 E o proclamador é [o um]gido29 do qual falou Dani[el sobre30: até o ungido31, um 

 príncipe, (serão) sete semanas. E o proclamador do] 

 19 Bem que anuncia a salvação é aquele do qual está escrito que [...] 

 20 ―Para con[solar‖. Sua interpretação]: para que sejam instruídos em todos os tempos. 

 21 Em verdade [...]. 

 22 [..] apartado de Belial e retornará [...] 

 23 [...] nos juízos de Deus conforme se diz: ―Dizendo a Sião: ‗reina Elohim‘‖. Si[ão] ela 
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 24 [congregação de todos os filhos da Justiça32, os] mesmo que estabelecem a aliança, os 

 que se afastam do caminho do povo (gentio). Teu Deus, 

 25 [-- Melquisedec quem os livrará das mãos de Belial. E o que diz: ―o que faz soar o chifre 

 em todo o país‖. (Texto de 11QMelquisedec, col. II, 2-25)
259

 

 

 A remissão das dívidas encontradas no texto é interpretada como a libertação final e 

definitiva que se realizará no dia das Expiações. O libertador celeste, o agente da redenção é 

Melquisedec, apresentado como o juiz escatológico dos Sl 7, 8-10 e 81, 1-2. Tal qual o 

arcanjo Miguel, ele é o chefe dos ―filhos do Céu‖ ou ―deuses da justiça‖ e é designado de 

Elohim e El, atributos que se referiam ao próprio Deus. Segundo G. Vermes, esta mesma 

terminologia ocorre nos cânticos para o Holocasto do Sabbath e normalmente significa 

―Deus‖, mas em certos contextos específicos da tradição judaica, também se usa Elohim para 

designar um "juiz". Em 11Q13, Melquisedec é retratado presidindo ao julgamento final e à 

condenação de suas contrapartes demoníacas, Belial/Satanás, o príncipe das trevas, também 

chamado Melkiresha.
260

 

 Melquisedec é apresentado em 11Q13 com vários atributos: ele é o agente da 

libertação que vencerá Belial em batalha escatológica; personagem divino;
261

 profeta 

escatológico
262

 e mediador angelomórfico.
263

 Por isso, ele é designado como ‗Elohim‘ e se 

fala do ―quinhão‖ de Melquisedec, substituindo mediante seu nome as expressões bíblicas que 

se referiam ao próprio Deus. Sendo mediador divino, Melquisedec encontra-se em duas 

esferas, a terrena e a celeste. Deste modo, García Martínez diz que ele pode ser caracterizado 

como o ―messias celeste‖, embora seja também humano.
264

 É exatamente o conjunto de 

atribuições referido a Melquisedec que o coloca na esfera do Messias Escatológico esperado 

para o fim dos tempos.  
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 Para J. Adriano, a interpretação dos Salmos 82,1-2 e 7,8-9, em 2,9b-15 é importante 

para a definição da identidade de Melquisedec. Em II,10, o Salmo 82,1 é citado 

explicitamente e conectado com Melquisedec. O Salmo fala de um Elohim (singular) que está 

na congregação de Deus e julga outros Elohim (plural). Este verso parece ser interpretado em 

II,13 como uma referência a Melquisedec, que julga Belial e os espíritos do seu lote, e indica 

que os ―seres celestiais‖ ajudam Melquisedec no julgamento de Belial. Este último 

personagem é bem conhecido na literatura de Qumran. Ele é o chefe dos espíritos maus, o 

anjo da hostilidade (1QM XIII,11).
265

 Belial é o nome dado ao Príncipe do Mal, Espírito das 

Trevas  (―bly‗l‖ ou Beliar em Testamento de Levi 19,1); junto com outros espíritos do seu lote 

se tornaram rebeldes a Deus. Belial é a personificação da impiedade e da morte.
266

 Na Regra 

da Guerra é encontrada esta citação sobre Belial: 

 

Tu criaste belial para a fossa, anjo de hostilidade, seu [domi]nio são as trevas, seu 

conselho é para o mal e a iniquidade. Todos os espíritos de seu lote, anjos de 

destruição, andam nas leis das trevas; para elas vai seu único desejo. Porém nós, no 

lote de tua verdade, regozijemos-nos em tua mão poderosa, exultemos em tua 

salvação, alegremo-nos em tua ajuda e em tua paz. Quem como tu na força, Deus de 

Israel? Tua mão poderosa está com os pobres. E que anjo ou príncipe é como tu na 

ajuda?  (1QM xiii.11-14)
267

 

 

 

Assim, 11Q13 II,10 relaciona o Sl 82,1-2 a Melquisedec e ao julgamento que ele realiza. O 

primeiro Elohim de II,10, portanto, deve ser o Melquisedec de II,13:  

 

Porém Melquisedec executará a vingança dos juízos de Deus [nesse dia, e eles serão 

libertados das mãos] de Belial e das mãos de todos os es[píritos de seu lote] 20. 

Assim, a linha 14: Em sua ajuda (virão) todos ―os deuses de [justiça‖; ele] é que[m 

prevalecerá nesse dia sobre] todos os filhos de Deus, e ele pre[sidirá a 

assembléia].
268

  

 

 

 Isso significa que ―seres celestiais‖ ajudam Melquisedec no julgamento de Belial. E 

uma vez que a esse personagem celeste são atribuídas as funções de efetuar o julgamento, 

libertar os cativos e estabelecer a era da salvação - funções características do Messias – 

considera-se a figura celeste como representante do tipo de Messias encontrado em 4Q246 e 
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nas representações do ―Filho do Homem‖ que partem de Dn 7 e culminam no Novo 

Testamento, passando pelas parábolas de Henoc e pelo Quarto livro de Esdras.
269

 

 Esta libertação será precedida pela luta de Melquesedec contra Belial e os espíritos 

que o apóiam. A vitória de Melquisedec inaugurará a era da salvação anunciada pelo 

mensageiro de Isaias 52,7 e 61, 2-3. Melquisedec realizará o julgamento de Deus sobre Belial 

e os espíritos do seu lote, sendo auxiliado pelos que estão do seu lado, ou seja, os espíritos 

angélicos do céu: 

 

Como são belos, sobre os montes, os pés do mensageiro que anuncia a paz, do que 

proclama boas novas e anuncia a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina (Is 

52,7). 

 

O espírito do Senhor Iahweh está sobre mim, porque Iahweh me ungiu; enviou-me a 

anunciar a boa  nova aos pobres, a curar os quebrantados de coração e proclamar a 

liberdade aos cativos, a libertação aos que estão presos, a proclamar um ano 

aceitável a Iahweh e um dia de vingança do nosso Deus, a fim de consolar todos os 

enlutados (a fim de pôr aos enlutados de Sião...), a fim de dar-lhes um diadema em 

lugar de cinzas e óleo de alegria em lugar de luto, veste festiva em lugar de espírito 

abatido (Is 61,1-3). 

 

 

  Estas palavras são aplicadas, geralmente, aos profetas, aos ungidos (mensageiros), aos 

que mantêm a aliança (Sião) e ao próprio Melquisedec (Elohim). Pelo que se pode deduzir dos 

elementos conservados da coluna III, o aniquilamento de Belial era tratado com detalhes, 

embora não possamos saber se o esquema seguido era o mesmo de 1QM, o preceito de Guerra 

da comunidade de Qumran.
270

 Uma vez que o texto apresenta Melquisedec como o chefe dos 

exércitos celestes, dos ―filhos de Deus‖, que vencem os exércitos de Belial, fica claro, que de 

alguma maneira, identifica o personagem com o ―príncipe da luz‖ que aparece na Regra de 

Disciplina da Comunidade de Qumran (1QS III, 30, CD 5,18, 1QM XIII, 10) e com o arcanjo 

Miguel que aparece na Regra da Guerra da mesma comunidade (1QM XVII, 6-7). 

 Melquisedec, como o libertador celestial, que protege o povo fiel de Deus e como 

chefe das hostes celestiais é paralelo à figura do arcanjo Miguel na literatura judaica e no 

cristianismo primitivo, embora eles não sejam identificados explicitamente nos textos 

disponíveis. Nesse sentido, Melquisedec ocupa uma função similar a de Miguel em outros 

textos de Qumran. 1QM XIII 9-12 e, especialmente, 1QM XVII 5-9, é de importância 

particular na identificação de Melquisedec com Miguel. Na primeira passagem, o ―príncipe da 
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luz‖, certamente Miguel, é indicado por Deus para ajudar os ―filhos da justiça‖. No segundo 

texto, Miguel é o agente de Deus que subjugará o ―Príncipe do domínio da iniquidade‖. É 

também o representante angélico de Israel, cuja autoridade será exaltada sobre as nações.
271

 

 Na obra, o enviado é um profeta escatológico (6.9.13.20), anunciado por Isaías 61,1-3. 

Contudo, esse texto de Isaías também serve para aproximar outros personagens proféticos 

escatológicos, como o Mestre da Justiça e Elias. Segundo C. Carbullanca, Is 61,1 se junta a 

Ml 3,24 em 4Q521 fr. 2 col III, mostrando o profeta Elias como um dos profetas 

escatológicos. Em 4Q521, por meio de Elias, Deus libertará os aprisionados e proclamará as 

boas novas aos pobres. Desta forma, as figuras veterotestamentárias de Elias e Melquisedec 

em Qumran são ligadas a Is 61,1-3, com intuito de construir a identidade do profeta 

escatológico.
272

 

 Como indica 11Q13, a destruição dos poderes do mal inaugura a era da salvação e 

afirma que esse tempo foi anunciado em Isaías 61,1-3 (2,6. 9). O ―mensageiro‖ que aparece 

em Is 52,7 traz boas-novas ao fiel. 11Q13 2,16 é uma interpretação do significado de ―ungido 

do Espírito‖ de Is 61,1. Em II, 20, o trabalho do ―mensageiro‖ parece ser: confortar os justos e 

talvez exortá-los com respeito ao tempo da ira (Isaías 61,2). Nesse sentido, a redenção e a 

liberdade aos cativos são proclamadas por um mensageiro especial de Deus, identificado com 

o mensageiro de Is 52,7. Este ―Messias‖ deve ser a mesma figura profética de 1QS IX,11, que 

aparece junto com os ―messias de Aarão e Israel‖.
273

 

 No texto conservado não é citado nem comentado o Sl 109,4, no qual Melquisedec é 

apresentado como sacerdote: ―Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de 

Melquisedec‖. Ao tratar da expiação o verbo usado está no infinitivo. Eis porque não há como 

saber se a função sacerdotal de Melquisedec é explorada na obra. Mesmo sem essa dimensão, 

os restos desta composição constituem elemento-chave para compreender o desenvolvimento 

das especulações em torno desta figura. Segundo J. Adriano, 

 

Além da apresentação da figura de Levi, Melquisedec, o sacerdote do Deus 

altíssimo, é também utilizado para apresentar uma figura messiânica sacerdotal do 

final dos tempos. Em 11QMelquisedec, Melquisedec é identificado com o jubileu, a 

expiação, a execução do julgamento divino e um ser celestial exaltado. Mesmo que 

não haja uma menção explícita de que Melquisedec realiza a expiação ―em favor dos 

filhos da luz e dos homens do lote de Melquisedec‖, é provável que seja ele o sumo 
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sacerdote celestial que efetua os ritos de expiação do Yom hakippurim escatológico. 

A narrativa de 2 Enoque 69-73 (Eslavônico) também apresenta a figura mediadora 

de Melquisedec, oferecendo um desenvolvimento da tradição sacerdotal de Enoque, 

referindo-se à relação entre a sua função e a de Melquisedec.
274

 

 

 

 A função do redentor celeste, profeta e sacerdote se realizará na ―primeira semana do 

último jubileu‖ (ii7). Para 1QS i.18.23; ii.19 e em outros lugares, quem domina a era presente 

é Belial, o inimigo do Príncipe da Luz. Em 11Q13, o tempo do domínio de Belial chega ao 

fim, no último ano do décimo jubileu: ―consumirão Belial com fogo‖ (ii.7). Em 1QM, os 

filhos da luz junto com o príncipe da luz farão guerra contra os filhos das trevas liderados pelo 

Príncipe das Trevas, isto é Belial. (1QMi,1). A expressão filhos da luz aparece em vários 

lugares do manuscrito de Qumran (1QS I,9; 1QS2,16; 1Qs III,13; 1QM I,1; 4Q177 Col. 

IV,12). Segundo V. der Woud, essa expressão preserva uma função sacerdotal para 

Melquisedec, mas em um âmbito escatológico, no último jubileu. O que leva a acreditar que 

Melquisedec seja um sacerdote divino para a redenção escatológica.
275

 

 

2.6.2. A Literatura de 1 Enoque 

 

 O Livro de Enoque, escrito em etiópico,
276

 no início do século dezenove, foi um 

grande estímulo ao estudo moderno da literatura apocalíptica.
277

 Nos anos recentes, a 

publicação de fragmentos de Enoque em aramaico oriundos de Qumran intensificou o 

interesse no assunto e mudou a concepção de sua história. Na verdade, 1 Enoque não é apenas 

uma obra, mas uma grande coleção de escritos apocalípticos: Livros dos Vigilantes (1-36); 

Parábolas de Enoque (37-71); Livro Astronômico (72-82); Livros dos Sonhos [com o 

apocalipse dos Animais] (83-90); Epístola de Enoque (91-105); dentro da Epístola de Enoque o 

Apocalipse das Semanas (93, 1-10; 91,11-17).
278

 

 Descobertas recentes em Qumran mostraram que o Livro de 1 Enoque é realmente um  

conjunto de ―livros‖ que formam um Pentateuco Enóquico. A tradição de Enoque, ou 

enoquismo, teve um grande florescimento no período pós-exílico devido ao contexto político, 

sociológico e cultural do Oriente Médio, período este marcado por intensas lutas políticas, 
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divisões, levantes e diversidade ideológica entre os judeus, favorecendo, dessa forma, o 

surgimento do apocalipsismo e da literatura apocalíptica da qual 1 Enoque faz parte.
279

 

 

2.6.2.1. O livro dos Vigilantes (1-36) 

 

 O Livro dos Vigilantes é considerado uma introdução à literatura de Enoque, uma vez 

que é uma das obras mais antigas pré-macabeia, e fornece a elaboração mais explícita da 

história de Enoque.
280

 Sua datação possível vai do III século a.C. ao I d.C. e sua autoria é 

considerada compósita. As seções mais antigas pertencem a época dos macabeus, pouco 

depois do aparecimento do livro de Daniel.
281

 De acordo com J. Collins, a obra é 

provavelmente do I século d.C., mas parece ser pressuposta já no livro dos Jubileus em 

meados do II século a.C.
282

 

 O livro é introduzido com as palavras de bênção de Enoque, ―o escriba da justiça‖.
283

 

De acordo com o relato dos capítulos 6-11, um grupo de seres angelicais nomeados como 

Vigilantes se atraiu pela beleza das filhas dos homens (mulheres) e conspiraram entre si sob a 

liderança de Samyaza, com o propósito de possuírem-nas:  

 

E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, 

nasceram-lhe filhas, elegantes e belas. E quando os anjos, os filhos dos céus, viram-

nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: Vinde, selecionemos para nós 

mesmos esposas da progênie dos homens, e geremos filhos. Então seu líder Samyaza 

disse-lhes: Eu temo que talvez possais indispor-vos na realização deste 

empreendimento; e que só eu sofrerei por tão grave crime. Mas eles responderam-

lhe e disseram: Nós todos juramos; (e amarraram-se por mútuos juramentos), que 

nós não mudaremos nossa intenção, mas executamos nosso empreendimento 

projetado. Então eles juraram todos juntos, e todos se amarraram (ou uniram) por 

mútuo juramento. Todo seu número era duzentos, os quais descendiam de Ardis, o 

qual é o topo do monte Armon. Aquele monte, portanto foi chamado Armon, porque 

eles tinham jurado sobre ele, e amarraram-se por mútuo juramento (1 Enoque 7, 1-

8).
284

 

 

 

 Os capítulos 12-16 de Enoque são uma releitura dos capítulos 6-11, empregando uma 

espécie de relato de chamamento profético, no qual Enoque ascende aos céus e Deus o 
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convoca como seu ―delegado‖ para anunciar aos anjos vigilantes o julgamento divino. Nesses 

capítulos (12-16), os anjos vigilantes são descritos como ―sacerdotes‖ que abandonaram sua 

posição sacerdotal no templo celestial e ―atravessaram‖ a fronteira entre céus e terra, e 

fornicaram com mulheres. Enoque, figura central nestes capítulos é o receptor e o transmissor 

da revelação sobre a natureza e implicações da revolta angélica.
285

 

 Nos capítulos 17-22, Enoque inicia seu tour cósmico guiado pelos anjos e é 

transladado às câmaras da luz, raios, tronos e águas primordiais. Segundo esta primeira 

jornada, ele vê os anjos que se uniram às mulheres. Eles são acusados de levarem os homens a 

adorarem aos demônios (19,1). E a Enoque é confirmada a condenação destes no dia do juízo. 

Aparece uma lista de anjos. Os primeiros quatro anjos são citados durante a segunda jornada 

de Enoque (Uriel, Rafael, Raquel e Miguel). A cada anjo é dada uma função, que serve como 

uma introdução para a segunda viagem de Enoque. Assim, no capítulo 21 a viagem é 

prolongada; alguns chamam de segunda viagem de Enoque. O capítulo 22 termina com uma 

espécie de conclusão: ―Bendito és, meu Senhor, Senhor da glória e justiça, que reinas 

eternamente‖.  

 Nos capítulos 23-33, Enoque é levado a vários lugares, ainda dentro do contexto da 

segunda viagem. Nesta parte da viagem ele contempla árvores aromáticas. Acima dos lugares 

das árvores que exalavam perfume, ele vê lugares de águas inesgotáveis. O capítulo termina 

com Rafael identificando a árvore: ―Esta é a árvore do conhecimento, a qual comeram teu 

antigo pai e antiga mãe antes de você, e adquiriram sabedoria e abriram seus olhos de modo 

que perceberam que estavam nus e foram expulsos do paraíso‖ (26,6).   

 A sessão de 1 Enoque 34-36,4 é a conclusão do livro dos Vigilantes na sua presente 

forma (etíope), e especificamente a conclusão da segunda jornada iniciada no capítulo 21. 

Como acontece anteriormente, o texto termina com uma doxologia, bendizendo ao Senhor da 

glória e referindo-se a anjos e seres humanos. 

 

  2.6.2.2. Parábolas de Enoque (37-71) 

 

 

 J. Collins separa um capítulo somente para tratar das Similitudes de Enoque, que foi a 

única parte de 1 Enoque não encontrada em Qumran. Por essa e outras razões, data-se a obra 

no segundo ou terceiro século d.C. O livro corresponde a três parábolas, sendo que para cada 

uma, o narrador realiza o processo de assunção aos céus, onde é introduzido em revelações 
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ocultas aos olhos dos homens mortais. Entre algumas questões apresentadas, a do filho do 

homem parece ser a mais instigante encontrada no texto. Collins foge da ideia de que esse 

texto possa ser anterior aos evangelhos. Ele simplesmente mostra a existência de especulações 

judaicas que identificavam o patriarca Enoque como o filho do homem.
286

 

 

2.6.2.3. O Livro Astronômico (72-82) 

 

 É uma obra escrita em aramaico, cujo texto original era bem mais extenso que o texto 

apresentado em etiópico. São encontrados fragmentos deste livro em quatro manuscritos de 

Qumran. O mais antigo deles data do final do III ou início do II século e, portanto, é o mais 

antigo dos manuscritos de Enoque. É também chamado de Livro dos Luminares. Neste 

sentido, vai explicar sobre a mensuração do tempo baseado no movimento do sol, sob a 

confiabilidade do ano solar de 364 dias e também o relato de um levante cósmico que revela 

os tempos do fim.   

 

2.6.2.4. Livro dos Sonhos (83-90) 

 

Esta obra apocalíptica narra o futuro do mundo em duas visões relatadas por Enoque: a 

primeira visão (83-84) prediz que o mundo será destruído por meio de uma inundação. A 

segunda visão (85-90) é contada de forma alegórica. Narra a história do mundo desde a 

criação de Adão até a época dos macabeus e anuncia a vinda do reino messiânico. No Livro 

dos Sonhos todas as personagens que participam da trama são retratadas como animais. O 

relato é baseado fundamentalmente nos primeiros capítulos de 1 Enoque (6-11) e na tradição 

bíblica de Gênesis 6,1-4 (cap. 86-88).
287

 

 

2.6.2.5. Epístola de Enoque (91-105) 

 

 A Epístola de Enoque ou Livro das Admoestações (91-108) fecha o Pentateuco 

Enóquico. Nesta obra, os filhos de Enoque são admoestados a seguir a justiça, bem como a 

ressurreição do autor é predita juntamente com o julgamento dos iníquos. Enoque apela à 

autoridade celeste para mostrar que os justos que são oprimidos neste mundo podem esperar 

por salvação fora dele e que a presente ordem do mundo será eventualmente revertida. 
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Segundo J. Collins, as exortações desta Epístola lembram os apocalipses em sua 

argumentação. Desde o início, os justos são assegurados de que ―Santo Grandioso designou 

dias para todas as coisas, e o homem justo acordará do sono, se erguerá e caminhará no 

caminho da justiça‖ (92,3). Em 104,2-6, eles vão brilhar como as luzes do céu e ser 

associados das hostes celestiais. Os anjos reunirão os pecadores para o julgamento (100,4). Os 

malignos ―serão entregues nas mãos dos justos, e eles cortarão suas gargantas e os matarão e 

não terão misericórdia de vocês‖ (98,12).
288

  

 

2.6.3. A figura de Enoque em 1 Enoque 

 

 A referência textual mais antiga que faz menção a Enoque é encontrada na Bíblia 

hebraica, no livro de gênesis:289 

 

Quando Jared completou cento e sessenta e dois anos, gerou Henoc. Depois do 

nascimento de Henoc, Jared viveu oitocentos anos e gerou filhos e filhas. Toda a 

duração da vida de Jared foi de novecentos e sessenta e dois anos, e depois morreu. 

Quando Henoc completou sessenta e cinco anos, gerou Matusalém. Henoc andou 

com Deus. Depois do nascimento de Matusalém, Henoc viveu trezentos anos, e 

gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Henoc foi de trezentos e sessenta e 

cinco anos. Henoc andou com Deus, depois desapareceu, pois Deus o arrebatou (Gn 

5,18-24).  

 

 A figura de Enoque é bastante enigmática no texto bíblico.
290

 Faz parte de uma 

tradição judaica do Período do Segundo Templo que tinha a imagem do Patriarca Enoque em 

alta estirpe. Em Gn 5,18-24 temos detalhes da data do nascimento de Enoque, que foi o 

primeiro a aprender a sabedoria e a escrever sobre os sinais do céu a partir de revelações em 

sonhos.
291

 Neste texto temos que Enoque era o filho de Jared e o pai de Matusalém. Ele viveu 

trezentos e sessenta e cinco anos. Andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. 

Por estas referências enigmáticas, percebemos dois elementos que são associados a este antigo 

patriarca: Primeiro, Enoque era justo em uma terra injusta; Segundo, Deus achou por bem 

retirar Enoque desta terra para transmitir a ele uma revelação sobre a natureza do universo e o 
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tempo final. Enoque escreve a revelação para que possa ser transmitida aos justos que 

viveriam nos últimos dias.
292

 

 Segundo J. Collins, Enoque é listado em Gênesis como o sétimo na descendência de 

Adão e sua figura é bem-vinda na presença de Deus (Gn 5,22). Na lista dos Reis Sumérios, o 

sétimo rei é Enmeduranki ou Enmenduranna. Sippar, a cidade governada por esse rei, era o 

centro do culto de Shamash, o deus sol. Enoque é associado ao calendário solar: sua idade é 

de 365 anos (Gn 5,23) – bem menor do que as dos demais patriarcas mencionados no mesmo 

capítulo – e o Livro Astronômico pressupõe um calendário de 364 dias. Enmeduranki também 

foi o fundador de uma guilda de adivinhos e receptores de revelações. Sua entronização é 

descrita como se segue: 

   Samas em Ebabbarra [designou] 

   Enmeduranki, [rei de Sippar] 

   o amado de Anu, Enlil [e Ea] 

   Samas e Adad [o trouxeram] à sua assemblea. 

   Samas e Adad o puseram em um grande trono de ouro; 

   e lhe mostraram como observar o óleo na água, 

   um mistério de Anu, lhe deram 

   a tábua dos deuses, o fígado, 

   um segredo do céu [e do submundo] 

   puseram em sua mão o cedar (vara), amado dos grandes deuses.
293

 

 

 Para J. Collins, esse texto é interessante à luz da elevação de Enoque, e especialmente 

à luz de sua identificação com a figura do ―filho do homem‖ em 1 Enoque 71. A sabedoria de 

Enoque deriva da ―visão celestial (...) as palavras dos santos anjos e (...) as tábuas do céu‖ 

(93,2). O sétimo homem bíblico imita o sétimo rei mesopotâmico.
294

 Sendo assim, a figura de 

Enoque pode ser percebida, por um lado, como uma resposta aos heróis através dos quais os 

babilônicos reivindicam grande sabedoria e poderes revelatórios, e por outro se torna 

importante dentro da tradição judaica. Uma vez que Enoque fora misteriosamente arrebatado 

por Deus, se torna apto a ser o revelador de mistérios celestiais.
295

 

 Enoque distingue-se dos outros patriarcas mencionados em Gênesis 5 em alguns 

aspectos: Teve vida mais curta, atingindo um número perfeito (os dias do ano solar); Enoque 

andou com Deus (a semelhança de Noé em Gn 6,9); e, por fim, desaparece, assim como Elias 

em 2Rs 2,9-18. Dessa forma, torna-se um grande exemplo de devoção para a tradição judaíca: 

―Henoc agradou ao Senhor e foi arrebatado, exemplo de conversão para as gerações‖ (Eclo 
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44,16); ―Ninguém sobre a terra foi criado igual a Henoc, ele que foi arrebatado da terra‖ (Eclo 

49,14). Segundo S. Russell, é bem provável que a figura misteriosa de Enoque veio a se tornar 

conhecida nos círculos judaicos como equivalente do Enmenduranna babilônico, e sua 

iniciação nos mistérios do céu e da terra teria dado início à linha de tradição presente na 

literatura de Enoque. Neste caso, verifica-se então, para além de influências de origem persa, 

uma influência mesopotâmia na tradição apocalíptica.
296

 

 De acordo com pesquisa feita por A. de Araújo, em sua dissertação de mestrado, foi a 

partir destas narrativas bíblicas, e em períodos mais tardios, que certos grupos judaicos 

desenvolveram uma vasta literatura ao redor da figura deste patriarca, que levou alguns 

pesquisadores a crerem num movimento religioso dentro do judaísmo: o judaísmo enoquita, 

que foi preservado por muito tempo e serviu de fonte para a comunidade de Qumran e ao 

próprio Cristianismo.
297

 Nestes grupos, Enoque foi revestido de significados escatológicos e 

características supra-humanas: 

 

Enoque, tu, o Escriba da Justiça, vai anunciar aos vigilantes do céu que 

abandonaram as alturas do céu e lugares santos e eternos, que se corromperam com 

mulheres à moda dos homens, que se casaram com elas, produzindo assim grande  

desgraça sobre a terra; anuncia-lhes: ‗Não encontrareis paz nem perdão‘. (1 Enoque 

12,3).
298

  

 

 Para Annette Reed, Enoque se tornou um mediador entre Deus e os anjos vigilantes - um 

papel que os próprios anjos deveriam desempenhar perante a humanidade: 

 

Ele tornou-se um escriba, sábio e cientista. Como visionário, ele é tomado para o 

céu e atravessa com anjos a terra até seus confins. Como testemunha e profeta, ele 

exorta contra o pecado, prevê a história, e até intercede pelos anjos pecadores.
299

 

 

  

 Em alguns textos de Qumran, ele era visto como uma espécie angelical, um 

mensageiro divino ou um messias angelomórfico.
300

 Em geral, as características 

angelomórficas de um mediador seriam adquiridas em sua ascensão ao céu, como recompensa 

por uma vida justa e exemplar. O mediador em questão se encontraria no limiar de duas 
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existências, de duas dimensões distintas, a terrena e a celeste.
301

 Segundo 2 Crônicas e Isaías, 

os profetas são os anjos terrenos de Deus (cf. 2Cr 36,15-16; Is,44,26). Podiam ouvir, ou 

mesmo serem colocados no papel de mensageiros da parte de Iahweh e serem igualados a 

algum enviado celestial (1Rs 22,21). O acesso ao conselho celeste faria do profeta um ser 

humano privilegiado, que na qualidade de mensageiro apresentava, de algum modo, traços 

angelomórficos (Ml 3,1). Corrobora com isso o texto de 2Cr 36,15-16.
302

 

 No Livro de Judas 14,15, Enoque é descrito como um profeta, o ―sétimo dos patriarcas 

a contar de Adão‖, que profetizou o juízo de Iahweh contra os ímpios e o julgamento de todos 

os homens. Trata-se de uma referência a 1En 1,9, obra a qual certamente se creditou alguma 

autoridade como livro sagrado no cristianismo primitivo. Deste modo, Enoque foi visto como 

um mediador, um mensageiro de Iahweh.
303

  

 

2.7. PROFETA NO NOVO TESTAMENTO 
 

 

 Como vimos reiteradas vezes, o autêntico profeta no AT fala em nome e por Deus. O 

profeta é um intérprete, o primeiro e o mais importante intermediário entre a divindade e o 

ser humano. Ele, mediante inspiração direta ou interpretação de sons e presságios declara a 

vontade de Deus a uma pessoa que pede conselhos. Suas mensagens contemplam os 

elementos mais comuns de uma profecia bíblica, os quais consistem das revelações quanto ao 

futuro, bem como de mensagens de encorajamento, fortalecimento, advertência e 

repreensão.
304

 Não há consenso no judaísmo do I século a respeito da profecia e da 

autenticidade dos profetas contemporâneos no NT. Segundo C. Forbes, o termo profh,thj 

(profeta) no NT foi usado de forma generalizada, com sentidos substancialmente diferentes 

entre os cristãos primitivos e os vizinhos não-cristãos. O uso cristão primitivo é herdeiro da 

versão grega do Antigo Testamento (Septuaginta), e não do mundo greco-romano.
305

 Nesse 
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sentido, D. Aune adverte da necessidade de primeiro examinar a aplicação do termo 

profh,thj (profeta) e as descrições do ato de profetizar.
306

 

 Analisando a categoria profh,thj (profeta) no NT, observamos que ocorre 27 vezes no 

nominativo singular (Mt 13,57; 21,11; Mc 6,4; 6,15; 11,32; Lc 1,76; 4,24; 7,16.39; 9,8.19; 

24,19; Jo 1,21.23.25; 4,19.44; 6,4; 7,40; 7,52;9,17; At 2,30; 7,48; 8,34; 21,10; 1Cor 14,37; Tt 

1,12), porém, somente 4 dessas referem-se ao profeta do NT, propriamente dito (At 13,6; 

21,10; lCor 14,37; Tt 1,12). No nominativo plural profh/tai (profetas) ocorre 21 vezes (Mt 

7,12; 11,13; 13,17; 22,40; Lc 10,24; 16,16; 24,25; Jo 1,45; 8,52; 8,53; At 3,24; 10,43; 11,27; 

13,1; 15,32; 26,22; lCor 12,29; 14,29; 1Pe 1,10; Ap 11,10; 18,20), somente 10 dessas 

referem-se aos profetas do NT (Jo 1,45; 10,43; 11,27; 13,1; 15,32; lCor 12,29; 14,29; 1Pe 

1,10; Ap 11,10; 18,20). As outras ocorrências referem-se aos ―profetas‖ do AT.  

 J. Penney considera que o fundamento da profecia do NT está no AT, e não no 

mundo helenístico. A profecia no AT é um fenômeno bastante complexo. Algumas foram 

reconhecidas como canônicas e outras extracanônicas.  Contudo, estas ecoam no período 

intertestamental, predominam no contexto do NT e, possivelmente, continuam a ser 

valorizadas na vida da igreja no terceiro século.
307

 M. Turner segue a posição de D. Aune
308

 e 

C. Forbes
309

 e define a profecia como ―uma mensagem verbal inteligível, que se acredita 

originar em Deus, para ser comunicada através de um intermediário humano inspirado‖.
310

 

 Os profetas continuaram a desempenhar um papel importante no NT. A atividade 

profética era exercida mediante a ação do Espírito de Deus ou através de uma visão (At 

10,19; 16,6.9; 22,6-11). Os primeiros profetas, seguidores de Jesus se consideraram imbuídos 

a proclamar a nova mensagem da salvação de Israel tanto para os judeus como para os 

gentios. Essa proclamação era aprovada pelas profecias de Israel e pelas aparições do Cristo 

ressuscitado, o Senhor. Eles receberam revelações que lhes deram a conhecer a sabedoria 

humana escondida, os mistérios divinos sobre o futuro, os planos de Deus e sua presença em 

todas as coisas. Exerciam seus carismas, principalmente nas liturgias cristãs, entre os 

convertidos.
311

 

 Havia mulheres e homens reconhecidos como ―profetas‖, especialmente escolhidos 
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para o constante e regular ministério da profecia (Ef 4.11). Depois dos apóstolos, eles eram 

os ministros que ocupavam a mais elevada posição na Igreja primitiva (1 Co 12,28). Tais 

profetas permaneceram em evidência ao longo do livro de Atos. Seu ministério era 

geralmente duplo: o de pronunciar (proclamar), e o de prever (prenunciar), além de exortar 

(consolar) e fortalecer os irmãos (At 15,32). O que o profeta fala deve passar pelo crivo de 

outros profetas (1 Co 14.30) e o julgamento será feito comparando a mensagem do profeta 

com o ensino dos apóstolos.  

Segundo D. Hill, embora os profetas do NT sejam semelhantes aos do Antigo, 

sobretudo quanto à sua autoridade, os do NT são constantemente chamados de ―apóstolos‖, 

ao invés de ―profetas‖.
312

 O. Sandes diz que isto ocorre devido existir pelo menos dois tipos 

de profetas no NT, relativamente diferentes: o apóstolo, que era também profeta, e os 

primeiros profetas, seguidores de Jesus. O apóstolo-profeta é considerado o sucessor do 

profeta canônico do AT, enquanto os primeiros profetas, seguidores de Jesus situam-se no 

vasto fluxo da profecia do AT, do Judaísmo e do mundo greco-romano.
313

 De acordo com S. 

Nogueira, 

 

D. Hill considera o profeta cristão, aquele que opera dentro da Igreja, ocasional ou 

regularmente, a partir de um chamado divino. É porta-voz divinamente inspirado 

que recebe revelações ou mensagens plenas de autoridade e inteligíveis, sentindo-se 

impelido a comunicá-las publicamente, de forma oral ou escrita, a pessoas em 

particular ou à comunidade cristã. Neste sentido, Paulo pode ser apropriadamente 

chamado de profeta. E sua discussão na Primeira Carta aos Coríntios é orientada 

para persuadir os cristãos a aceitarem sua compreensão de profecia e glossolalia, e a 

prática decorrente.
314

 

 

 

Para C. Forbes, a profecia e operação de milagres sempre estiveram em conflito com 

adivinhação, e que os seguidores primitivos de Jesus seguiram a tradição do Judaísmo de fala 

grega, deixando evidente essa diferença, tanto quanto possível, inclusive por meio da 

terminologia empregada. Do ponto de vista da fenomenologia, as experiências proféticas do 

cristianismo primitivo podem ter sido similares ou não às experiências do misticismo 

inspirado no mundo helenístico. Algumas dessas diferenças têm a ver com a forma do 

fenômeno da profecia no cristianismo primitivo, enquanto outras estão ligadas a assuntos 

gerais, tais como o papel dos profetas dentro de suas comunidades. Assim, conclui C. Forbes: 
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―a profecia no cristianismo primitivo toma uma forma diferente da profecia no mundo 

helenístico‖
315

 

 No NT foram considerados profetas não apenas João (filho de Zacarias, cognominado 

Batista) e Jesus, mas também Ágabo e outros vindos de Jerusalém; Ana e Simeão, Bar-Jesus, 

Judas e Silas, quatro filhas de Filipe e também Paulo. Segundo F. Josefo há profetas entre os 

essênios.
316

 Embora o registro dessa afirmação seja posterior ao século I há traços desta 

formulação na fonte Quelle (Lc 11,51; Mt 23,35b).  

  

2.7.1. Simeão e Ana 

 

 Simeão (hebraico ―ouvir‖), segundo o relato de Lucas era ―homem justo e piedoso, 

esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava nele‖ (Lc 2, 23), dedicava a Deus 

suas orações, lia as Escrituras Sagradas, vivia constantemente no templo e servia a Deus com 

seus sacrifícios. Quando José e Maria apresentaram Jesus para Purificação, Simeão louvou a 

Deus e abençoou o menino e disse a Deus que podia morrer porque seus olhos viram a sua 

salvação e disse a Maria: ―Eis que este menino foi posto para a queda e para o soerguimento 

de muitos em Israel, e como um sinal de contradição - e a ti, uma espada transpassará tua 

alma! - para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações‖ (Lc 2,29-32). 

 Ana era filha de Famuel, da tribo de Aser. Tendo vivido com seu marido por sete anos, 

perseverou na viuvez até a idade de 84 anos, honrando a Deus no Templo com orações e 

jejuns. Agradecia a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a libertação de 

Jerusalém (Lc 2, 36-38).  

  

2.7.2. Ágabo e as quatro filhas de Filipe 

 

Ágabo é descrito como um profeta itinerante (At 11,27-28; 21,10-14). Esteve numa 

comunidade cristã já existente, a principal audiência para os seus oráculos (1Cor 12-14 nos 

faz supor que este era o caso dos profetas nas comunidades paulinas). Em Atos 21,8 Ágabo 

vai à casa de Filipe, que tinha quatro filhas virgens que profetizavam. Ele toma o cinto de 

Paulo e, ligando os seus próprios pés e mãos, diz: ―Isto diz o Espírito Santo: Assim os judeus 
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prenderão em Jerusalém o homem a quem pertence este cinto, e o entregarão às mãos dos 

gentios‖.   

 

2.7.3. Judas, Bar-Jesus e Silas 

 

Um dos três Judas relacionados com o ministério terreno de Jesus foi chamado para 

fazer parte do grupo dos doze. Este, segundo o QE, não pode ser confundido com o Judas 

Iscariotes, o traidor (Jo 14,2). Diz a tradição que este Judas se dedicou à pregação do 

Evangelho na Judéia, Samaria, Mesopotâmia e na Pérsia. Foi martirizado a machadadas pelas 

autoridades persas e pela multidão instigada por sacerdotes zoroastristas juntamente com 

Simão, o Zelote.  

Bar-Jesus é uma palavra de origem hebraica que significa filho de Jesus ou filho de 

Josué. Também se chamava Élimas (poderoso) e era um Judeu feiticeiro (mágico) e falso 

profeta da ilha de Chipre, em Pafos, muito ligado ao governo do procônsul Romano Sérgio 

Paulo. Quando Paulo, Barnabé e Marcos visitaram Chipre no ano 46, na primeira viagem 

apostólica de Paulo, encontraram-se com um homem, tido como falso profeta e mágico. 

Assim o descreve Paulo: 

 

Tendo atravessado toda ilha até Pafos, aí encontraram um mago, falso profeta, que 

era judeu e se chamava Bar-Jesus. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem 

prudente, o qual mandara chamar Barnabé e Saulo, desejoso de ouvir a palavra de 

Deus. Elimas, porém, o mago – assim se traduz o seu nome – começou a opor-se a 

eles, procurando afastar o procônsul da fé. Então Saulo que também se chamava 

Paulo, repleto do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ―Homem cheio de 

toda falsidade e de toda malícia, filho do diabo e inimigo de toda a justiça, não 

cessarás de perverter os caminhos do Senhor, que são retos? Pois agora a mão do 

Senhor está sobre ti: ficarás cego, e por um tempo não verás mais o sol!‖ No mesmo 

instante, escuridão e trevas caíram sobre ele, de tal sorte que, andando a roda, 

procurava quem o levasse pela mão. Então, vendo o que acontecera, o procônsul 

abraçou a fé, maravilhado com a doutrina do Senhor (At 13,6-12).
317

 

 

 Silas, também chamado Silvano, foi um personagem proeminente do cristianismo 

primitivo e que acompanhou Paulo em algumas de suas viagens. Ele é contado entre os 

Setenta Discípulos. Silas aparece pela primeira vez nos Atos dos Apóstolos (15,22-35) no 

final da narrativa sobre o Concílio de Jerusalém. Após a discussão ocorrida no concílio a 

respeito da controvérsia da circuncisão, os fiéis ali reunidos e mais os apóstolos decidem 

escolher, por eleição, os companheiros que iriam com Paulo e Barnabé na viagem até 
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Antioquia. Esta eleição foi necessária para que não houvesse dúvidas sobre a isenção dos 

mensageiros a respeito da mensagem, algo que temiam os judaizantes, liderados por Tiago 

(irmão de Jesus). Os eleitos foram Silas e Judas (chamado de Barsabá), ambos considerados 

profetas (At 15,32; 1 Cor 12,28; Ef 4,11).
318

 

 Paulo, Barnabé, Judas e Silas vão para Jerusalém levando os decretos dos apóstolos 

aos irmãos em Antioquia e nas províncias romanas da Síria e Cilícia. Chegando na Antioquia, 

eles cumprem a missão a eles confiada. Judas retorna para Jerusalém e desaparece da história, 

enquanto Silas permanece na cidade. A partir deste momento Silas sempre aparecerá ao lado 

de Paulo, pela Síria e Cilícia, incentivando os seguidores de Jesus. Mais tarde se juntará a 

Timóteo e seguirão viajando pela Frígia, Galácia, Mísia, chegando a Trôade e Grécia. Em 

Filipos são vítimas de uma manifestação hostil incitada pelos proprietários de uma pobre 

escrava que tinham exorcizado (e que dava enormes lucros aos seus patrões). Eles foram 

presos, mas acabaram sendo libertados quando se descobre que entre eles havia dois cidadãos 

romanos (At 16,30). São atacados novamente em Tessalônica, só que desta vez pelos judeus. 

Foram salvos pelas mãos de Jasão, o senhor da casa onde estavam hospedados. Em Bereia, 

Paulo segue para Atenas, deixando ali Silas e Timóteo (At 17,14). A partir daí, Timóteo foi 

enviado à Tessalônica e Silas à Filipos ou Bereia. O encontro em Corinto (At 18,5) seria já na 

volta destas viagens. É a última vez que o nome de Silas aparece em Atos. Ele não está entre 

os companheiros de Paulo na terceira viagem. É possível que tenha ido com Paulo e Timóteo 

até Antioquia, onde teria se encontrado com Pedro (1 Pd 5,12) que o chama de ―fiel irmão‖ 

(como Silvano).
319

 

 

2.7.4. Paulo 

 

 Paulo nunca se autodenominou profeta, assegura J. Ashton, mas não hesitou também 

em dizer que tinha o dom da glossolalia ou o dom de ―outras línguas‖ mais que todos (1Cor 

14,18).
320

 Para J. Ashton, Paulo poderia admitir ser um profeta (no sentido específico do 

termo), mas, por algum motivo, não o fez. Pode ser que o termo não transmitisse o que ele 

realmente queria dizer. Quando faz uso do termo em várias passagens (1Co 12,28; 14,29-37; 
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Ef 3,5; 4,11), ele emprega a categoria ―profeta‖ em dois sentidos: primeiro, os profetas das 

Escrituras (Rm 1,2; 3,21; 16,26); e segundo, os profetas mártires (Rm 11,3; 1Ts 2,15). 

Possivelmente ele não considerasse os profetas carismáticos na mesma categoria dos grandes 

profetas do passado.
321

 

 Para D. Hill Paulo é um profeta. Ele se baseia no fato de que ele recebeu revelações; 

sentiu-se sob a compulsão divina para proclamar em palavras ou cartas o que recebera. Ele 

não se autodenominou profeta porque a função de profeta/apóstolo do NT se equivale à do 

profeta do AT.
322

 

 De acordo com J. Ashton, para compreender a concepção paulina acerca dos dons 

espirituais, é necessário conhecer a visão dos seguidores de Jesus sobre esses dons. 

Enquanto os seguidores de Jesus esperavam o Filho de Deus descer dos céus (1Ts 1,9s), o 

Espírito era a garantia de salvação. E o Espírito manifestava-se por meio de dons espirituais. 

Assim, Paulo lembra a seus seguidores que seu evangelho foi trazido não apenas com 

palavras, mas também com a manifestação do Espírito de Deus.
323

 Repetidas vezes, Paulo diz 

que os cristãos têm ―Espírito‖: ―Quanto a nós, não recebemos o espírito do mundo, mas o 

Espírito que vem de Deus, a fim de que conheçamos os dons da graça de Deus‖ (1Cor 2,12); 

―Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?‖ (1Cor 3,16); 

―Ou não sabeis que vosso corpo é Templo do Espírito santo, que está em vós e que recebeste de 

Deus?... e que, portanto não pertenceis a vós mesmos?‖ (1Cor 6,19); ―A propósito dos dons do 

Espírito, irmãos, não quero que estejais na ignorância‖ (1Cor 12,1); ―Há diversidades de 

dons, mas o Espírito é o mesmo‖ (1Cor 12,4); ―Mas é o único e mesmo Espírito que isso tudo 

realiza, distribuindo a cada um os seus dons, conforme lhe apraz‖ (1Cor 12,11); ―Procurai a 

caridade. Entretanto, aspirai aos dons do Espírito, principalmente a profecia‖ (1Cor 14,1). 

A. Grudem analisou cinco diferentes passagens da Primeira Carta aos Coríntios e, 

segundo S. Nogueira chegou à seguinte conclusão: 

 

O autor aponta indícios de que, pelo menos na visão de Paulo, os profetas em 

Corinto não falam com autoridade divina e não são reconhecidos pelos outros como 

quem fala com autoridade divina absoluta. Em 14,29, as palavras do profeta são 

submetidas a julgamento, o que significa que ele pode estar errado, embora um erro 

ocasional necessariamente não o torne um ―falso‖ profeta; Em 14,30, parece que Paulo 

não se preocupa se algumas palavras de um profeta caírem no esquecimento ou nunca 

forem ouvidas pela igreja. Em 14,36, o apóstolo, nega aos profetas o direito de 

estabelecer normas que não sejam compatíveis com as dele, e, em 14,37-38, afirma 

que nenhum profeta cristão tem um tipo de autoridade divina como a sua. 
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Finalmente, em 11,5, Paulo admite que as mulheres profetizem, mas, em 14,34-35 

(se estes versículos forem aceitos como autenticamente paulinos), ―ele‖ lhes impõe 

o silêncio.
324

 

 

 

 Para J. Machado, mesmo não tendo dados suficientes para avaliar a natureza rica e 

complexa da experiência mística de Paulo, é possível afirmar que ele tinha em alta conta as 

visões e revelações como fator dinâmico e sinal de seu apostolado. Como ele mesmo alega, 

seu evangelho não lhe foi transmitido por homem algum, mas por um apocalypsis, ou seja, 

uma revelação (Gl 1).
325

 Nesse sentido, Paulo pode ser considerado profeta, pois ensinava em 

nome de Jesus como seu embaixador (2 Co 5.20) e dessa forma anunciou coisas futuras; 

predisse pelo Espírito o arrebatamento da Igreja e a ressurreição dos mortos (1 Ts 4,13-17); 

profetizou acerca do surgimento de falsos mestres e de seitas (At 20,29.30; 1 Tm 4,1); a 

manifestação do Anticristo e o período da grande tribulação (2 Ts 2,3-11); a eleição e a 

restauração de Israel, importante assunto profético que ocupa três capítulos de Romanos e 

demonstra a atualidade da promessa divina aos patriarcas. 

 

2.7.5. João Batista 

 

 Segundo o Evangelho de Lucas, João (Iokanaan em aramaico), mais tarde chamado ―o 

Batista‖, nasceu numa cidade do reino de Judá, filho do sacerdote Zacarias e de Isabel, 

parenta próxima de Maria, mãe de Jesus. Em Lucas encontramos as circunstâncias 

sobrenaturais que precederam o nascimento do menino. Isabel, estéril e já idosa, viu-se 

satisfeita, quando o anjo Gabriel anunciou a Zacarias que sua esposa lhe daria um filho, que 

devia se chamar João. Depois disso, Maria foi visitar Isabel. Todas essas circunstâncias 

realçam o papel que se atribui a João Batista como precursor daquele que seria o Cristo. 

 No QE 1,19-28 encontramos o seguinte texto: 

 

Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém 

sacerdotes e levitas para interrogá-lo: ―Quem és tu?‖ Ele confessou e não negou; 

confessou: ―Eu não sou o Cristo‖. Perguntaram-lhe: ―Quem és, então? És tu Elias?‖. 

Ele disse: ―Não o sou‖. ―És o profeta?‖ Ele respondeu: ―Não‖. Disseram-lhe, então: 

―Quem és, para darmos uma resposta aos que nos enviaram? Que dizes de ti 

mesmo?‖ Disse ele: ―Eu sou a voz do que clama no deserto: ‗endireitai o caminho 

do Senhor‘, como disse o profeta Isaías‖. Alguns dos enviados eram fariseus. 
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Perguntaram-lhe ainda: ―E por que batizas, se não és o Cristo nem Elias, nem o 

profeta?" Respondeu-lhes João: ―Eu batizo com João lhes respondeu: Eu batizo com 

água. No meio de vós está alguém que não conheceis, aquele que vem depois de 

mim, do qual não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália‖. Isto se passou em 

Bethabara, do outro lado do Jordão, onde João batizava. 

 

 

 João viveu no deserto, longe das pessoas, até o dia em que foi apresentado a Israel 

como um profeta (Lc 1,80). A apresentação oficial veio da parte de Deus no décimo quinto 

ano do reinado de Tibério, quando a palavra de Deus veio a João no deserto (Lc 3,1-6). A 

partir desse momento, ele falou a toda Israel. Era um profeta do deserto que anunciava o 

arrependimento: Arrependam-se e convertam-se! O motivo para o seu apelo era que o reino 

de Deus estava próximo. Na Lei de Deus, como encontrado em Dt 18,15-18, Deus promete 

um profeta escatológico como Moisés.  

 Sabemos através de Marcos 9,11-13 que o profeta Malaquias profetizou a respeito da 

vinda de Elias antes da chegada do dia de Iahweh (3,22-24). Porém, o Batista negou ser Elias. 

Os ―judeus‖ originalmente esperavam a figura pré-messiânica de Elias, com distinção 

semelhante à do grande profeta que seria assunto ao céu, (2 Reis 2,1). Os inquisidores fizeram 

todas as perguntas que, como representantes da Lei, podiam fazer. Porém, João cuja 

mensagem e atividade batismal haviam chamado a atenção do Sinédrio, nega ser o Cristo, 

Elias e o Profeta. 

 João Batista é, segundo o próprio Jesus, ―mais que um profeta‖ (Lc 7,26), ―o maior 

entre os que nasceram de mulher‖ (Lc 7,29), o mensageiro que veio diante dele a fim de lhe 

preparar o caminho, anunciando a sua vinda (Lc 7,27), pregando aos povos a conversão, pelo 

conhecimento da salvação e perdão dos pecados (Lc 1, 76s). Ele é confundido com o próprio 

Cristo, mas, imediatamente, retruca: ―Eu não sou o Cristo‖ (Jo 3,28). Quando seus discípulos 

hesitavam, sem saber a quem seguir, ele apontava em direção a Jesus e exclamava: ―Eis o 

cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo‖ (Jo1,29). 

  João Batista é também lembrado como um homem de grande mortificação. Talvez 

tenha ele iniciado esta disciplina na comunidade de Qumran. Mas a tradição lembra, 

sobretudo, seu caráter profético. Ele é profeta no sentido duplo: primeiro, no sentido como 

essa palavra era entendida no AT epara realçar essa pertença do Batista à grande 

descendência. Lucas narra seu nascimento, permitindo ver através dele o perfil das grandes 

vocações dos antigos profetas (Lc 1,1-25); segundo, no NT, João é o maior dos profetas de 

Israel porque pôde apontar o objeto de suas profecias (Mt 11,7-15; Jo 1,19.28). Mas o profeta 
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não é apenas o anunciador do futuro messiânico. É essencialmente o portador da palavra de 

Deus e a testemunha da presença dessa Palavra criadora no mundo novo. 

 Encontramos uma descrição sobre João Batista escrita por F. Josefo em Antiguidades 

Judaicas. Embora não diga nada sobre as coisas mencionadas nos evangelhos, porque o foco 

de sua descrição não é propriamente o Batista, e sim o fato de Herodes Antipas ter sido 

derrotado por Aretas, rei de Nabatéia. Depois de apresentar essa informação histórica, Josefo 

volta no tempo e conta a história de João Batista. Escreve sobre João a partir de um ponto 

de vista específico: a relação entre a sua morte e a derrota de Herodes: 

 

Rumores populares de que a derrota sofrida por Herodes Antipas se devia a que 

Deus o havia castigado assim por haver matado a João Batista. Tiberio mandou o 

seu legado da Síria para cumprir esta tarefa. Porém alguns judeus eram da opinião 

de que o exército de Herodes havia perecido por castigo de Deus, que desta maneira 

havia castigado muito justamente a Herodes em represália pela morte de João, de 

sobrenome Batista, a quem efetivamente, havia matado, apesar de ser João um 

homem bom, que recomendava mesmo aos judeus que praticaram as virtudes e se 

comportassem justamente nas relações entre eles e piedosamente com Deus e que,  

cumpridas estas condições, viria a batizar, posto que somente assim ele consideraria 

aceitável o batismo. De acordo com ele, isso era uma necessidade preliminar para 

que o batismo fosse aceitável a Deus. Eles não deveriam empregar isso para obter o 

perdão por quaisquer pecados que tivessem cometido, mas como uma consagração 

do corpo, implicando que a alma já estava totalmente purificada pelo proceder 

correto. E quando outros se juntavam à multidão ao redor de João, pois as pessoas 

ficavam extasiadas ao ouvir as palavras dele, Herodes ficou alarmado. A eloqüência 

que exercia um tão grande efeito sobre a humanidade poderia levar a alguma forma 

de sedição, pois parecia que as pessoas seriam lideradas por João em tudo o que 

fizessem. Herodes decidiu, portanto, que seria muito melhor atacar primeiro e livrar-

se dele antes que sua obra levasse a um levante, do que esperar por uma revolução, 

ficar envolvido numa situação difícil e arrepender-se de seu erro. Embora João, por 

causa das suspeitas de Herodes, tenha sido levado, acorrentado, para Macaero, a 

fortaleza já mencionada, e lá assassinado, no entanto, o veredicto dos judeus foi que 

a destruição, que aconteceu com o exército de Herodes, foi uma vingança de João, 

desde que Deus julgou correto infligir essa derrota a Herodes.
326

 

 

 

1.7.6. Jesus  

 
 

 Jesus é visto várias vezes como profeta no NT (Mc 6,15; 8,28; Mt 21,11.46; Lc 

7,16;24,19; Jo 4,19; 6,14; 7,40.52; 9,17). Assim como João Batista (Mc 11,32; Mt 14,4; Lc 

1,76), Jesus também foi percebido como um grande profeta: ―Um grande profeta surgiu entre 

nós e Deus visitou o seu povo‖ (Lc 7,16).
327

 É isso que ecoa repetidamente entre o povo: ―é 

um profeta‖ (Mc 6,15; 8,28; Mt 21.11.46; Lc 7.16; Jo 4,19; 6,14; 7,40.52; 9.17). Até mesmo  

associado a certo ceticismo nos círculos dos fariseus (Lc 7,39; Mc 8,11). A multidão que fora 
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alimentada com pães e peixes exclama: ―Esse é, verdadeiramente, o profeta que deve vir ao 

mundo‖ (Jo 6,14). 

 Os discípulos de Jesus viram nele um profeta, poderoso em obras e palavras diante de 

Deus e do povo (Lc 24,19); e ele mesmo não recusou esta afirmação, pois se inseriu na 

linhagem dos profetas: Lc 4,24; 13,33; Mt 23,31.34-36.37-39; Mc 6,4; Jo 4,44.
328

 Via sua 

mensagem como uma continuação dos escritos proféticos vétero-testamentários e avaliou a 

geração de seu tempo à luz daquelas profecias. Muitas vezes, citava Jeremias e Zacarias, 

aplicando suas profecias tanto ao juízo que estava por vir sobre Jerusalém após 70 d.C., como 

também ao Juízo Final. Designa a si próprio como um profeta com sorte idêntica à dos outros 

profetas: ―Mas hoje, amanhã e depois de amanhã, devo prosseguir o meu caminho, pois não 

convém que um profeta pereça fora de Jerusalém‖ (Lc 13,33).  

Marcos pressupõe que Jesus se considera um profeta ao dizer que não fez nenhum 

milagre em sua terra natal. Esse verso aparece de forma semelhante nos relatos paralelos dos 

quatro evangelhos: ―Um profeta só é desprezado em sua parentela e sua casa‖ (Mc 6,4); ―Não 

há profeta sem honra, exceto em sua pátria e em sua casa‖ (Mt 13,57b); ―O próprio Jesus 

havia testemunhado que um profeta não é honrado em sua própria pátria‖ (Jo 4,44). Porém, 

em Lucas aparece a influência da tradição de Elias (cf. Ml 3,23): 

 

Em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. De fato, eu 

vos digo que havia em Israel muitas viúvas nos dias de Elias, quando por três anos e 

seis meses o céu permaneceu fechado e uma grande fome devastou toda região; 

Elias, no entanto, não foi enviado a nenhuma delas, exceto a uma viúva, em Sarepta, 

na região de Sidônia. Havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu; 

todavia, nenhum deles foi purificado, a não ser o sírio Naamã (Lc 4,24-27). 

 

E ainda:  

 

―Já outros diziam: ‗É Elias‘. E outros ainda: ‗É um profeta como os outros 

profetas‘‖ (6,15); ―Quem dizes os homens que eu sou? Eles responderam: ‗João 

Batista; outros Elias; outros ainda, um dos profetas‘‖ (8,27).  
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Em Mateus aparece:  

 

Chegando Jesus ao território de Cesaréia de Filipe, perguntou aos discípulos: ‗Quem 

dizem os homens ser o filho do homem?‘ Disseram: ‗Uns afirmam que é João 

Batista, outros que é Elias, outros ainda, que é Jeremias ou um dos profetas‘ (16,13-

14).  

 

Os chefes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, perceberam que 

Jesus se referia a eles. Procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, 

pois que elas o consideravam profeta (21,46). 

 

 

 Segundo G. Cornelli, o termo com o qual Jesus é nomeado pelas multidões é 

significativo. De qual profecia está se falando neste caso? Com que tradição profética Jesus é 

identificado pelas multidões?
329

 O tema da profecia retorna nos escárnios dirigidos contra 

Jesus,
330

 preso pelos guardas do Sinédrio. Esta zombaria aparece nos quatro evangelhos:  

 

Alguns puseram-se a cuspir nele, a velar-lhe o rosto, a dar pancadas e dizer-lhe: 

―Banca o profeta!‖ (Mc 14,65).
331

 

 

Então eles lhe cuspiram no rosto e lhe deram pancadas: outros o esbofetearam. 

Disseram eles: ―Banca o profeta para nós, Messias: quem foi que te bateu?‖ (Mt 26, 

67-68). 

 

E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o. E, vendando-lhe os 

olhos, feriam-no no rosto, e perguntavam-lhe, dizendo: Profetiza, quem é que te 

feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. (Lc 22,63-65). 

 

E, tendo dito isto, um dos servidores que ali estavam, deu uma bofetada em Jesus, 

dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: ―Se falei mal, 

dá testemunho do mal; e, se bem, por que me feres?― (Jo 18,22-23). 

 

Para G. Cornelli, 

 

é subentendida, em ambas as versões de escárnios, a fama de Jesus como profeta 

adivinho, pois a profecia que lhe é cobrada neste momento é de adivinhação. Não 

parece um detalhe privado de significado o fato de Mateus citar o escárnio quem foi 

que te bateu, dirigido a Jesus, sem preparar e explicar isso narrativamente com 

encobrimento do rosto de Jesus, como na versão marcana. Se este pormenor deve-se 

provavelmente a um esquecimento de Mateus, confirmando sua independência em 

relação a Marcos, é um fato que a expressão banca o profeta! - e todo o sentido de 

escárnio com relação às reais capacidades proféticas de Jesus - não é esquecida. O 

que esta memória parece indicar é que a profecia de Jesus deveria ser compreendida 

pelos contemporâneos como adivinhação ou prognóstico.
332
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 R. Brown fez um estudo sistemático dos escárnios contra Jesus na obra: ―The Death of 

the Messiah: From Gethsemane to the Grave: Commentary on the Passion Narrative in the 

Four Gospels‖. Nesta obra, o autor procurou distinguir os diferentes motivos pelos quais ―os 

judeus‖ trataram Jesus com escárnios. Segundo ele, para ―os judeus‖, ou melhor, para o 

judaísmo oficial foi o fato de Jesus ser considerado um profeta (para eles um ―falso profeta‖) 

que incomoda e foi motivo para os escárnios. Ao passo que, para os romanos, o motivo foi 

Jesus ser considerado ―um pretenso rei dos judeus‖. Para o interesse do judaísmo oficial é a 

imagem de Jesus como ―falso profeta‖ que merece escárnios. Ser ―rei dos judeus‖, problema 

que perpassa toda a narrativa da paixão seria mais uma representação da acusação do poder 

romano.
333

 

No QE, ao ver as obras de Jesus, o povo interroga-se e vê a possibilidade dele ser o 

profeta/Messias, tal como foi anunciado por Moisés (Dt 18.15; 18-19). Por isso, Jesus 

sabendo que viriam buscá-lo para fazê-lo rei retirou-se de novo, sozinho, para o monte‖ (Jo 

6.14-15). Aqui se vê a associação do Messias profeta com o Messias rei. João diz que depois 

de Jesus prometer o Espírito Santo como fonte de Vida Eterna, alguns dos ouvintes diziam 

que ele era o profeta, outros diziam que ele era o Messias: ―Entre a multidão de pessoas que 

escutaram o ensinamento de Jesus dizia-se: ‗Ele é realmente o profeta‘. Outros diziam: ‗É o 

Messias‘‖ (Jo 7,40-41). Esta maneira de falar refere-se, naturalmente, ao profeta Messias 

anunciado no Deuteronômio. Por outras palavras, para a CJ, dizer que Jesus é profeta é o 

mesmo que dizer que ele é o Messias.  

A mulher samaritana falando com Jesus, o chama de profeta (Jo 4.19). Ele não rejeitou 

este título, e, mais à frente, diz à samaritana que é o Messias (Jo 4.26). O profeta é uma figura 

significativa na religião judaica. Ele é o porta-voz de Iahweh. A narrativa passa a girar em 

torno da suspeita feita pela mulher a respeito deste homem: ―Senhor, vejo que és um profeta‖ 

(Jo 4,19). Os samaritanos não incorporam os escritos proféticos judaicos. Todavia, os profetas 

foram importantes na vida deste povo. Por exemplo, o Pentateuco samaritano considera 

Moisés como o profeta (cf. Dt 18,15.18). É neste sentido que a mulher vê Jesus, como um 

profeta, à maneira de Moisés.  

No capítulo 9 do QE, o ex-cego de nascença, após quatro acirrados interrogatórios, se 

vê fortemente questionado a revelar a identidade de quem curara seus olhos.  Respondeu: ―É 
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um profeta‖. (Jo 9,17). Antes de realizar o prodígio da cura do cego de nascença, Jesus 

mesmo se declara, por antecipação, ser a luz do mundo (9,5). Depois de curado, o ex-cego se 

vê diante de um processo. Na realidade, não é só um processo contra o ex-cego, e sim, um 

processo contra Jesus profeta/Messias. Mas, a grande pergunta que o texto faz é: como pode 

um pecador realizar semelhantes sinais? Através desta interrogação, ―os judeus‖ reconhecem 

que um pecador e transgressor da Lei não pode realizar semelhantes sinais. Se realiza, então 

não é profeta de Deus. Porém, o ex-cego reconhece que Jesus é um profeta e realiza sinais, 

portanto, é um homem de Deus.  

  

2.8. CONCLUSÃO 

 

 

Como vimos, profeta deriva-se do termo grego profh,thj, ―alguém que anuncia algo‖. 

A categoria profeta foi passando por um processo de ressignificação ao longo da história.
334

 

No AT, frequentemente, foi traduzido pelo termo nabhi, oriunda de uma antiga palavra que 

significa ―aquele que fala‖. Tornou-se, assim, um termo técnico indicando alguém que fala 

em nome de, e por Deus. Envolvendo noções de proclamação, pregação e informação. Ao 

profeta não incluía necessariamente a capacidade de olhar e prever o futuro, porém, se isso 

acontecia, era Deus, e não o profeta, que via o futuro e o revelava. O profeta, também 

chamado de vidente, visionário e homem de Deus, era apenas um porta-voz ou boca usada por 

Deus para anunciar a sua mensagem. Era Deus que permitia ao profeta enxergar a mensagem 

através de sonhos e visões.  

Na Apocalíptica, o profeta assume características bem diferentes das apresentadas no 

AT, ele é uma figura mediadora, o libertador celeste, o agente da redenção, o juiz e profeta 

escatológico, o mediador angelomórfico. Sendo mediador, encontra-se em duas esferas, a 

terrena e a divina. Assim, o profeta na Apocalíptica foi caracterizado como o ―messias 

celeste", embora fosse também humano. Foi exatamente esse conjunto de atributos referindo-

se ao profeta que o colocou na esfera do Messias Escatológico esperado para o fim dos 

tempos.  

No NT, quando encontramos referências ao profeta, nos deparamos com um impasse: 

primeiro, os profetas foram vistos como continuadores dos escritos proféticos vetero-

testamentários e sucessores dos antigos profetas, cumprindo as promessas do AT (85% das 

ocorrências nos evangelhos são neste sentido); segundo, as referências aos profetas do NT, 
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propriamente ditos, estão ligadas ao dom e à graça e advém de uma base cristológica, de uma 

revelação/chamado por Cristo.  

No NT, há uma diferença entre o apóstolo-profeta e os primeiros profetas que 

seguiram Jesus. O apóstolo-profeta, de certa maneira, é o sucessor dos profetas canônicos 

veterotestamentários, estariam incluídos no vasto fluxo da profecia israelita do AT, do 

Judaísmo e do mundo greco-romano cujas revelações eram consideradas irracionais. Estes são 

vistos como mensageiros divinamente autorizados. Enquanto os primeiros profetas que 

seguiram Jesus são frequentemente chamados de ―apóstolos‖, e não de ―profetas‖. São 

aqueles que têm habilidade para transmitir as mensagens recebidas via Espírito, ou seja, era a 

fala inspirada de pregadores carismáticos, que reivindicavam falar em nome de Cristo 

ressuscitado e do Espírito Santo. Os apóstolos do NT são equivalentes aos profetas do AT, 

porém com algumas diferenciações: No AT, o oficio de profeta terminou em João Batista. ―A 

lei e os profetas duraram até João…‖ (Lc 16,16). No NT começa no dia de Pentecostes. No 

AT o profeta era para a nação de Israel; no NT é para a igreja em cada localidade. 

Quanto a Jesus, como profeta, percebe-se que ele assume duas dimensões no QE. 

Aparece claramente o contraste entre o Jesus-homem e o Jesus-divino: ―Vinde ver o homem 

que me disse tudo que eu fiz. Não será ele o Messias‖ (4,29); ―Por isso, os judeus, com mais 

empenho, procuravam matá-lo, pois, além de violar o sábado, ele dizia ser Deus o seu próprio 

Pai, fazendo-se assim igual a Deus (5,18); ―Vós, porém, procurais matar a mim, homem que 

vos falei a verdade que ouvi de Deus‖ (8,40); ―O homem chamado Jesus fez lama (...) 

Sabemos que esse homem é pecador (...) Sabemos que Deus não houve os pecadores; mas se 

alguem é religioso e faz a sua vontade, a este ele escuta‖ (9,11.31); ―Não te queremos lapidar 

por causa de uma boa obra, mas por blasfêmia, porque sendo apenas homem, tu te fazes 

Deus‖ (10,33); ―Este homem realiza muitos sinais‖ (11.47); ―‗Eis o homem‘. Os judeus 

responderam: ‗nós temos uma lei e, conforme esta lei, ele deve morrer; porque se fez filho de 

Deus‘‖ (19.5-7).  

Em muitos diálogos, Jesus mesmo declara a sua origem divina: ―Ninguém subiu ao 

céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem (3,13); ―Eu sou o pão descido do 

céu‖ (6,41); ―Eu Sou o pão vivo descido do céu‖ (6,51); Quando tiverdes elevado o Filho do 

Homem, então sabereis que Eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como me 

ensinou o Pai. E quem me enviou está comigo. Não me deixou sozinho, porque faço sempre o 

que lhe agrada.‖ (8,28); Agora, o Filho do Homem foi glorificado e Deus foi glorificado nele. 

Se Deus foi nele glorificado, Deus também o glorificará a si mesmo (13,31).  
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Tendo em vista o longo processo de ressignificação pelo qual passou a categoria 

profeta na história bíblica, e mais ainda no NT, Jesus como profeta se aproxima mais das 

caraterísticas do profeta apocalíptico do que do profeta veterotestamentário. Cumpre o ofício 

de profeta no sentido mais elevado. Ele disse: ―… a palavra que ouviste não é minha, mas é 

do Pai que me enviou‖ (Jo 14.24).  



 

 

CAPÍTULO III 

 

LUZ NO QUARTO EVANGELHO EM DIÁLOGO COM OUTRAS 

LITERATURAS  

 

3.1. INTRODUÇÃO 

 

O propósito deste capítulo é analisar a linguagem referente à categoria luz no QE e em 

algumas literaturas extracanônicas (Biblioteca Copta de Nag Hammadi, Documento gnóstico 

de Pistis Sophia e Manuscritos de Qumran) e canônicas (Evangelhos Sinóticos e Atos dos 

apóstolos; Cartas Paulinas, Cartas Joaninas e Apocalipse), a fim de detectarmos 

possibilidades de paralelos entre eles. Sabendo-se que, o que chegou a nós, em forma de 

literatura é fruto da experiência vivida pelas primeiras comunidades e interpretações sobre os 

dizeres de Jesus feito por seus discípulos, as conclusões desta análise são muito importantes, 

pois nos permitirão compreender algumas congruências e incongruências em relação à luz 

encontradas no QE. 

 

3.2. LUZ NO QUARTO EVANGELHO  

 

Se o uso da categoria fw/j (luz) para expressar a realidade divina tem raízes antigas na 

tradição bíblica,
335

 na tradição neotestamentária é no QE que ela encontra seu autor de 

predileção, pois a desenvolveu de maneira singular (Jo 1,4.5.9; 3,19-21; 8,12; 9,5; 11,9-10; 

12,35-36.46). O contexto literário dedicou-se a expressar sua ideia e convicção sobre a 

categoria luz ligada ao bem e oposta ao mal, representado pelas trevas. Desde o Prólogo do 
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QE a luz é uma categoria propriamente joanina que, de modo particular, utiliza-a com o 

objetivo de consolidar a identidade de Jesus: Ele é a luz que irrompe em meio à escuridão de 

um mundo mergulhado em trevas.  

 

 3.2.1. Luz X Trevas (1,1-19) 

 

Com uma estrutura em espiral, numa série simetricamente paralela, o Prólogo do QE 

constitui um proêmio para toda a Literatura joanina.
336

 Trata-se de uma síntese teológica em 

forma de profissão de fé, bem estruturada, que se desenrolará depois, em forma de narrativa. É 

considerado um hino cristológico. Uma porta de entrada para o escrito joanino.
337

 Inicia-se 

assim: ―No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No 

princípio estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele e sem ele nada foi feito. O que foi 

feito nele era a vida e a vida era a luz dos homens; e a luz brilha nas trevas, mas as trevas não 

a apreenderam‖ (1,1-5). No Prólogo, o λογος
338

 preexistente, por ser ele mesmo ―vida divina‖, 

é a ―luz dos homens‖. Esta luz é o Verbo (λογος) e é intercambiável com a vida. Segundo L. 

Sánchez, ambos os conceitos constituem um binômio estritamente ligado, de forma que, a 

vida é fundamental e que a luz é que lhe dá um aspecto especial.
339

 Para R. Schnackenburg, a 

vida existente no λογος significa luz para os homens.
340

 C. von Wahlde diz que o λογος é o 

topos da luz e da vida. Luz e vida são aspectos do λογος.
341

 No prólogo, o λογος é chamado 

―verdadeira luz‖ (1,9). O conceito de vida é usado no QE com grande ênfase, pois, segundo o 

mesmo, Jesus é aquele que tem a vida em si mesmo. 

A luz (λογος), no princípio, estava
342

 com Deus. Agora, no tempo presente, 

desempenha esta função de maneira permanente: ―a luz brilha nas trevas.‖ Portanto, o termo 

―brilha‖
343

 descreve uma ação que se prolonga na atualidade, ou seja, o Logos faz-se carne e 

manifesta-se ao mundo como ―luz do mundo‖ (Jo 8,12; 9,5). Mas a comunicação da luz se dá 
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num contexto de conflito entre luz e trevas, porque os seres humanos amaram as trevas mais 

do que a luz (3,19).
344

 A luz é manifestação da vida, enquanto as trevas, manifestação da 

morte. A treva é a antiluz, e, portanto, antivida. A treva é hostil à luz e quer aniquilá-la.
345

 

O dualismo entre luz e trevas (vida e lei) é sentido no QE. Enquanto os dirigentes 

―judeus‖ decidem em favor da Lei (= luz), Jesus decide em favor da vida (= luz, Jo 5,1-18; 

9,1-41). Para Jesus, é a vida que se sobrepõe à Lei. A luz era uma das maneiras correntes para 

designar a Lei de Moisés no ambiente judaico. Assim, a Lei como luz, é a norma que guia o 

comportamento do judeu fiel: ―tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para meu caminho‖ 

(Sl 119; 105); ―A luz incorruptível de tua Lei‖ (Sb 18,4); ―Confiou-lhe os mandamentos para 

que iluminasse o povo com a Lei‖ (Eclo 45,17 [LXX]). O dito ―a vida era a luz do homem‖ dá 

uma nova conotação à concepção dos mestres da lei, que enunciaria a sentença ao revés: a Lei 

(=a Luz) é a vida da humanidade. Antes se tinha que conhecer a Lei, como luz e guia; sua 

prática levaria à vida (Jo 7,49). O QE propõe o contrário: agora, a luz é Jesus e veio para 

iluminar todo homem que vem ao mundo
346

 (Jo 1,9). Ele veio dar pleno cumprimento e uma 

nova interpretação à Lei de Deus. Para K. Barrett, o evangelho enfatiza que a Lei já figura a 

ação do Messias: ―Encontramos aquele de quem escreveram Moisés, na Lei, e os profetas: 

Jesus, o filho de José, de Nazaré‖ (1,45; cf. 12,34; 15,25)
347

A vida é ao mesmo tempo a luz do 

ser humano. Não existe para a pessoa luz que não seja Jesus; ao ver a luz, o que se percebe é a 

vida. No QE não se descreve a luz-verdade como algo visível e reconhecível anteriormente à 

vida ou independente dela. Os temas da luz e da vida são conexos no QE. Assim, a Luz 

(Logos) no prólogo significa a revelação de Deus trazida aos seres humanos e salvação para o 

mundo, pois a encarnação do Logos comunica luz ao mundo.
348

 

 Após declarar que tudo foi criado por meio do Logos, e que ele era a vida e a luz dos 

homens (vv. 1-5), o Prólogo abre um parêntese para inserir no hino a figura de João Batista, 
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cuja função é ser a primeira testemunha da luz (vv. 6-8). Todos os quatro evangelhos preparam 

a ministério de Jesus com uma narrativa sobre João Batista, que é encarregado de proclamar a 

presença da luz do Logos, a fim de que eles a reconheçam. O aparecimento da luz não é 

garantia de que ela seja reconhecida, por isso, o testemunho de João Batista torna-se 

importante. Ele é apresentado como um enviado de Deus, (v.6) dignidade reservada a Jesus e ao 

Paráclito no QE ( 3,17.34; 5,38; 14,26; 15,26; 16,7). Portanto, João representa todos os 

testemunhos que, no curso da história, foram encarregados de atestar a presença da luz divina: 

―Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos cressem por meio 

dele‖ (Jo 1,7). A finalidade do testemunho de João Batista é para ―que todos creiam‖. 

Portanto, o João Batista joanino não é o precursor, como apresenta os sinóticos, mas sim uma 

testemunha. Este conceito é relevante no QE: testemunho aparece 14 vezes no QE, 3 vezes 

em Marcos, 1 vez em Lucas e nenhuma vez em Mateus; testemunhar  aparece 33 vezes no 

QE, 1 vez em Mateus, 1 vez em Lucas e nenhuma vez em Marcos.
349

 

3.2.2. Manifestação da luz (3,1-21) 

 

Na passagem de Nicodemos (Jo 3,1-21), a categoria luz será desenvolvida  

precisamente em relação à Lei. Fala-se do Monogenes (o Filho único de Deus), que é o 

portador da luz e da vida. Anuncia-se um novo nascimento ou renascimento (3,3) em virtude 

da água-Espírito (3,5.6). Aí o Filho do Homem será levantado no alto, assim como no deserto 

Moisés levantou a serpente e será apresentado como fonte da vida definitiva (3,13-15). Neste 

sentido, é luz por ser manifestação de Deus à humanidade (3,16). No final da perícope se 

expressa a adesão em termos de opção entre vida-luz e treva-morte. A oferta de luz no meio 

das trevas a que o homem pode aceder por uma opção pessoal.  De fato, só aquele que tem a 

luz em si e, portanto, é a luz, pode ter a vida em si e ser a vida:
350

 

 

Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, 

porque suas obras eram más. Pois quem faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, 

para que suas obras não sejam demonstradas como culpáveis. Mas quem pratica a 

verdade vem para a luz, para que se manifeste que suas obras são feitas em Deus 

(3,19-21). 

 

Aqui aparece o princípio fundamental de que Jesus veio ao mundo para dar luz/vida e 
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não para julgar. Mas, quando a luz aparece, as pessoas inevitavelmente julgam a si próprias 

pela sua atitude perante ela. Neste sentido, Jesus em Jo 3,19-21 é o agente do julgamento, 

como aparece também em 5,27. Contudo, é preciso ―pôr em obra a verdade‖ para ―vir à luz‖ 

(Jo 3,19-21). Segundo H. Schelkle e Wahlde, aquilo que nos sinóticos é chamado de ―Reino 

de Deus‖ e ―salvação‖, na LJ é substituída por luz/vida.
351

 

O QE apresenta ―a verdade‖ como veículo de purificação e santificação e tem a 

finalidade de libertar da escravidão. Assim, encontramos no capítulo 17,17.19 e 8,12: 

―Santifica-os na verdade; a tua palavra é verdade‖; ―...E, por eles, a mim mesmo me santifico, 

para que sejam santificados na verdade‖; ―...e conhecereis a verdade, e a verdade vos 

libertará‖ (8,32). Desta forma, o papel essencial do espírito da verdade é o de iluminar os 

homens e de comunicar-lhes o conhecimento.
352

  

As expressões ―testemunhas da verdade‖ e ―praticar a verdade‖ também são 

tipicamente joaninas.
353

 A primeira relacionada a Jesus ou a João Batista: ―Vós enviastes 

emissários a João e ele deu testemunho da verdade‖ (Jo 5,33); ―Para isto eu nasci e para isto 

vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. ―...e com testemunho que deram da tua 

verdade‖ (3 Jo 3). A segunda relacionada a quem pratica a verdade: ―Mas quem pratica a 

verdade vem para a luz‖ (3, 21); ―Quem é da verdade escuta a minha voz‖ (Jo 18,37); ―Se 

dissermos que estamos em comunhão com ele e andamos nas trevas mentimos e não 

praticamos a verdade‖ (1Jo 1,6) 

 

3.2.3. Eu sou a luz do mundo (8,12; 9,5) 

 

No capítulo 8 do QE, a luz é retomada em um contexto de grande conflito, um ―cisma‖ 

(sci,sma) tanto no âmbito externo (fariseus/judeus) como interno (diversos grupos 

constitutivos da comunidade).354 Aliás, este conflito inicia-se no capítulo 7, acirra-se no 

capitulo 8 e vai desencadear no capítulo 9 um julgamento. Jesus, estando no Templo, na 

celebração de Succoth
355

 faz declarações messiânicas; ele se autorrevela: ―Eu sou a luz do 

mundo; quem me segue jamais caminhará nas trevas, mas terá a luz da vida‖ (Jo 8,12).  
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No capítulo 9 do QE predomina o aspecto da luz (9,5) indicando uma conexão com o 

episódio precedente (8,12). Não obstante, seja mencionada somente uma vez (9,5), esta 

constitui o tema central de toda narrativa. Ao sinal da doação da luz está associado um diálogo 

que tem forma de uma cena judiciária. Aquele que antes era cego e mendigo comparece 

perante os juízes, para ser intimado a negar a única coisa da qual ele tem certeza. Mas o réu 

propriamente é Jesus. De certa forma, o homem que Jesus ilumina defende a causa da Luz. Ao 

ser ―expulso‖ é a Jesus que os juízes rejeitam. Então, começa o que C. Dodd chama de 

peripeteia dramática.
356

 Jesus repentinamente inverte as posições contra os juízes e pronuncia 

a sentença: ―Para um discernimento é que vim a este mundo: para que os que não veem, 

vejam, e os que veem, tornem-se cegos. Se fôsseis cegos, não teríeis pecado; mas dizeis: ‗Nós 

vemos!‘,  vosso pecado permanece‖.   

Segundo A. Casalegno é possível que esta perícope tenha sido, na origem, um texto 

autônomo, que foi inserido nesse momento da narrativa pelo autor para aprofundar a 

identidade de Jesus e desvelar os mecanismos que comprometiam a abertura para a luz (fé). A 

narrativa constitui uma unidade literária, inclusa por alguns termos: ―cego/cegos‖ 

―pecar/pecado‖. Algumas expressões vão dar unidade à narrativa: ―estou no mundo‖ e ―vim a 

este mundo‖, ―abrir os olhos‖. A insistência com que é sublinhada a realidade do sinal 

também dá unidade à narrativa (vv. 6-7.11.15.27),
357

 como vimos no capítulo I. 

 

3.2.4. Dia versus Noite (11,9-10) 

 

Em João 11, 9-10 lemos: ―Não são doze as horas do dia? Se alguém caminha durante o 

dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo; mas se alguém caminha à noite, tropeça, 

porque a luz não está nele‖. Este texto nos remete ao livro do Gênesis, onde encontramos um 

relato sobre a criação da luz (Gn 1,3-5.14-19). É curioso observar que a luz criada no primeiro 

dia (Gn 1,3-5) não é a mesma criada no quarto dia (Gn 1,14-19). Há uma distinção entre elas. 

A luz criada no primeiro dia não se trata da luz tal qual a conhecemos, porque é uma luz 

transcendental, ou seja, manifestação de Deus. Neste sentido, lemos em alguns relatos: 

―Envolto em luz como num manto‖ (Sl 104,2); ―... de dia numa coluna de nuvem, para lhes 

mostrar o caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar‖ (Ex 13,21); ―Iahweh, 

levanta sobre nós a luz da tua face (Sl 4,7); ―Iahweh é minha luz e minha salvação: de quem 

terei medo?‖ (Sl 27,1); ―Trevas para os ímpios e luz para os justos (cf. Sb 17,1–18,4).  
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A luz do quarto dia refere-se à criação dos astros luminosos (sol, lua, estrelas), que só 

refletem claridade. O luminar maior (sol) foi criado para governar o dia e o luminar menor 

(lua), junto com as estrelas, para governar a noite. O sol emana luz própria; a lua reflete a luz 

do sol: ―Não terás mais o sol como a luz do dia, nem o clarão da lua te iluminará, porque 

Iahweh será tua luz para sempre, e teu Deus será teu esplendor. Teu sol não voltará a pôr-se, e 

tua lua não minguará, porque Iahweh te servirá de luz eterna e os dias de teu luto cessarão.‖ 

(Is 60,19-20); ―A cidade não precisa de sol ou da luz para iluminar, pois a glória de Deus a 

ilumina, e sua lâmpada é o cordeiro‖ (Ap 21,23);  ―suas portas nunca se fecharão de dia – pois 

ali não haverá noite‖ (Ap 21,25); ―Já não haverá noite, ninguém mais precisará da luz da 

lâmpada, nem da luz do sol, porque o senhor Deus brilhará sobre eles‖ (Ap 22,5). 

O QE faz algumas referências ao dia e a noite (Jo 9,4; 11,9-10). Nestas passagens, 

Jesus se refere à futura atividade dos seus discípulos, que terão que segui-lo. Determina que 

devam agir ―enquanto é dia‖, isto é, enquanto dura seu itinerário terrestre ou enquanto há 

possibilidade de trabalho, pois se avizinha uma noite. Nas culturas semitas da Palestina, a 

escuridão era sinal de prisão. Por esta razão, estar nas trevas – ausência de luz – significava 

estado de calamidade (Jó 30,26; Is 8,22; Jr 23,12). A noite é o período da treva, a qual pode 

considerar-se de três maneiras: em si mesma, como princípio ativo de morte (Jo 1,5); por 

oposição à luz, como espaço em que falta a luz/vida (Jo 8,12); ou em contraposição às horas 

iluminadas da manhã e da tarde, propícias ao trabalho.
358

 Os dois termos, dia/noite, designam, 

como na linguagem rabínica, respectivamente o período da vida e da morte. Jesus tem seu dia 

(Jo 8,56), durante o qual manifesta sua luz, que é a glória Daquele que o enviou (11,9;12,35). 

 

3.2.5. Luz Soteriológica (12,35-36.46-50) 

 

Também em Jo 12,46-50 se diz que Jesus veio ao mundo como luz, com intento de que 

os homens não andassem nas trevas, mas alcançassem, como em 8,12, a luz da vida. Suas 

palavras comunicam vida e luz ao mundo. Inevitavelmente, aqueles que respondem às suas 

palavras, mas preferem as trevas à luz, condenam-se a si próprios. Portanto, a palavra de 

julgamento no ―Último Dia‖ não é outra senão a revelação da vida e da luz que Jesus deu em 

sua encarnação. Pois a ―palavra‖ que ele falou é o ―mandamento‖ do Pai e este mandamento é 

vida eterna: 
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Eu, a luz, vim ao mundo para que aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. 

Se alguém ouvir minhas palavras e não as guardar eu não o julgo, pois não vim para 

julgar o mundo. Quem me rejeita e não acolhe minhas palavras tem seu juiz: a 

palavra que proferi é que o julgará no último dia; porque não falei por mim mesmo, 

mas o Pai, que me enviou, me prescreveu o que dizer e o que falar e sei que seu 

mandamento é vida eterna. O que digo, portanto, eu o digo como o Pai me disse ( 

12,46-50). 

 

 

A ênfase à luz, porém, vai ser colocada na paixão, morte e ressurreição de Jesus, na 

qual ele é glorificado. É por isso que imediatamente antes da Paixão Jesus exclama: ―É agora, 

o julgamento deste mundo, agora, o príncipe deste mundo será lançado abaixo e, quando eu 

for elevado da terra, atrairei todos a mim‖ (Jo 12,31). Embora todo o seu ministério seja 

julgamento, o ápice deste na sua morte constitui o momento de julgamento. Na presença desta 

revelação os poderes do mal finalmente se manifestam por sua rejeição à luz; e ao se 

declararem desta forma, condenam-se: ―Por pouco tempo a luz está entre vós. Caminhai 

enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apreendam: quem caminha nas trevas não 

sabe para onde vai! Enquanto tendes luz, crede na luz, para vos tornardes filhos da luz‖ (Jo 

12,35-36). 

No QE, os que fizeram opção por Jesus são chamados de ―filhos da luz‖ (12,35-36), 

―da verdade‖, ―do alto‖ (3,3) ou ―filhos de Deus‖ (1,12). Por outro lado, os que por meio da 

negação da fé
359

 buscam realizar os desejos do diabo são chamados de ―filhos da perdição‖ 

(17,12), ―filhos do diabo‖ (8,44), ―de baixo‖ (8,23) ou ―do mundo‖ (15,19). Já a expressão 

―filhos das trevas‖ não aparece nos escritos joaninos.  

 

3.3. LUZ NA BIBLIOTECA COPTA DE NAG HAMMADI
360

 

 

3.3.1. Introdução 

 

 Em dezembro de 1945, próximo à cidade de Nag Hammadi, à margem leste do Nilo, 

no alto Egito, uma coleção de manuscritos em língua copta foi encontrada por dois 

camponeses egípcios. Eles estavam procurando um tipo de fertilizante natural e começaram a 

cavar em torno de uma pedra. Sem esperarem, encontraram um jarro de barro selado na parte 

superior. Um dos camponeses, chamado Muhammad‗Ali al-Sammãn, quebrou o jarro com 

uma picareta, na esperança de encontrar algo valioso, talvez um tesouro. Deve ter ficado um 
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tanto quanto decepcionado ao ver que, em vez de ouro, no jarro só havia fragmentos de 

papiros. Sem querer ou se dar conta havia descoberto uma coleção contendo treze códices 

feitos de papiro e cobertos com couro, que recebeu o nome de Biblioteca Copta de Nag 

Hammadi.
361

 Houve três tentativas para numeração dos códices da Biblioteca:
362

 a primeira 

numeração foi feita por H. Puech e segue a ordem em que se teve notícia dos códices;
363

 a 

segunda foi feita por J. Doresse, que realizou sua numeração a partir da data estimada dos 

estilos de caligrafia nos códices;
364

 e a terceira foi feita por P. Labib, que fez a numeração 

oficial para o Museu Copta do Cairo, sendo bem aceita pelos estudiosos atualmente: 

 

Codex I: A oração do apóstolo Paulo; O apócrifo de Tiago; O evangelho da 

verdade (Este texto não possui título no manuscrito. Recebeu este nome dos 

estudiosos devido a sua frase inicial: O evangelho da verdade é alegria). O tratado 

sobre a ressurreição; O tratado tripartido. Codex II: O apócrifo de João (Este texto 

tem outras recensões em outros códices de Nag Hammadi e uma outra no Codex 

Berlim (BC 8502, 2)); O evangelho de Tomé; O evangelho de Felipe; A hipóstase 

dos arcontes; O escrito sem título (Como o próprio nome sugere, este escrito não 

possui título no manuscrito. O título é proposto pelos estudiosos. Os estudiosos de 

língua inglesa também se referem a este texto como On the origin of the world); A 

exegese da alma; O livro de Tomé (Devido a um erro de tradução, este texto é 

também conhecido como O livro de Tomé, o atleta. No entanto, a palavra atleta não 

pertence ao título do texto em questão. Trata-se da primeira palavra do cólofon do 

codex II. Cólofon é uma espécie de nota colocada pelo escriba ou copista ao final do 

manuscrito). Codex III: O apócrifo de João (versão breve); O livro sagrado do 

Grande Espírito invisível (Também conhecido como Gospel of the Egyptians); 

Eugnostos, o bem-aventurado; A sabedoria de Jesus Cristo; O diálogo do Salvador. 

Codex IV: O apócrifo de João (versão longa); O livro sagrado do Grande Espírito 

invisível. Codex V: Eugnostos, o bem-aventurado; O apocalipse de Paulo; O 

(primeiro) apocalipse de Tiago (Existem dois textos com o mesmo título no codex 

V: O apocalipse de Tiago. Os estudiosos, portanto, resolveram nomeá-los como 

Primeiro e Segundo, de acordo com a disposição no codex V, para assim diferenciá-

los); O (segundo) apocalipse de Tiago; O apocalipse de Adão. Codex VI: Os atos 

de Pedro e dos doze apóstolos; O trovão, mente perfeita; O autêntico logos; O 

conceito de nosso grande poder; A república de Platão (588A-589B); A 

Hebdômada e a Enêada; A oração de ação de graças; Alcelpius. Codex VII: A 

paráfrase de Sem; O segundo tratado do grande Set; O apocalipse de Pedro; Os 

ensinamentos de Silvano; Os três marcos de Set. Codex  VIII: Zostrianos; A 

carta de Pedro a Felipe. Codex IX: Melquisedeque; Nórea, O testemunho 

verdadeiro. Codex X: Marsánes. Codex XI: A interpretação da gnose; A exposição 

valentiniana; Allógenes; ypsifrone. Codex XII: As sentenças de Sextus; O 

                                                 
361

 Sobre a descoberta, a publicação, os textos revistos e atualizados, cf. Jean-Pierre MAHÉ; Paul-Humbert  

POIRIER; Eric CRÉGHEUR. Ecrits gnostiques: La bibliothèque de Nag Hammad. Paris: Gallimard, 2007. 

David M. SCHOLER. Nag Hammadi bibliography, Vol 3.  Leiden: 1995-2006. Vale a pena consultar também: 

Jean DORESSE. Les livres secrets des gnostiques d‘Égypte. I.Introduction aux écrits gnostiques coptes 

découverts à Khénoboskion. Paris: Plon, 1958; James M. ROBINSON. ―From Cliff to Cairo. The Story of the 

Discoverers and the Middlemen of the Nag Hammadi Codices‖. In: Bernard BARC (ed.). Colloque international 

sur les textes Nag Hammadi. Québec: Université Laval, 1981, pp. 21-58. 
362

 Daqui para frente usaremos a sigla BCNH para Biblioteca Copta de Nag Hammadi. 
363

 Henri-Charles PUECH. ―Les nouveaux Écrits Gnostiques découverts en Haute-Égypte‖ in: Coptic studies in 

honor of Walter Ewing Crum. Boston: Byzantine Institute, 1950, pp.100-110. 
364

 DORESSE. Les livres secrets des gnostiques d‘Égypte. I. Introduction aux écrits gnostiques coptes 

découverts à Khénoboskion, pp.142-145. 
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evangelho da verdade (Trata-se de uma versão diferente do texto de mesmo nome 

do codex I. Porém, esta versão não está completa. São apenas fragmentos). Codex 

XIII: Protenoia trimórfica.
365

 

 

 A interpretação destes textos é particularmente difícil, porque sabemos pouco sobre 

seus autores ou sobre os locais, datas e circunstâncias em que foram escritos em grego, em 

seguida, traduzidos para o copta, a língua vernácula do Egito, na antiguidade tardia, e 

finalmente, copiados para os códices, redescobertos em 1945. Esforços de pesquisa elaborada 

têm permitido estudiosos situá-los em seu contexto e extrair deles uma grande quantidade de 

informações.  O conteúdo desta biblioteca, a edição crítica, a tradução para línguas modernas, 

e o estudo destes textos, embora ainda numa fase inicial,
366

 abre-nos novas perspectivas por 

trazerem elementos que circulavam no contexto das comunidades primitivas e influenciarem 

na forma de vida do cristianismo em seu período de formação, pois tiveram um papel 

importante no desenvolvimento do cristianismo primitivo, e hoje são fontes primárias 

fundamentais para compreendê-lo. Como previra J. Doresse, as descobertas da BCNH em 

1945, deram início, a uma nova era na pesquisa.
367

 

 Segundo L. Painchaud,
368

 esta descoberta é de importância incalculável para a história 

dos livros, para a língua copta, para a história da filosofia antiga e para o cristianismo 

primitivo, pois esta biblioteca abre-nos uma nova janela sobre o período formativo do 

cristianismo por fornecerem: Tratados de teologia sistemática, obras exegéticas, epístolas, 

apocalipses, biografias e diários de viagem, relatos da paixão de Jesus apócrifos e códigos 

morais de várias fontes e inspirações. Certamente, eles apresentam ou trazem indícios de 

doutrinas e especulações que podem ser mais ou menos identificadas com as doutrinas e 

heresias eclesiásticas de escritores do II, III e IV séculos, estigmatizados como gnósticos. 

Trouxeram à luz uma diversidade até então não conhecida.
369

 Por meio deles, foi possível 

                                                 
365

 POIRIER; MAHÉ; CRÉGHEUR. Ecrits gnostiques: La bibliothèque de Nag Hammad, p. 35. Nesta tese 

seguiremos esta numeração. 
366

 Sobre o atual estágio da pesquisa, ver Júlio César CHAVES, ―A biblioteca copta de Nag Hammadi: uma 

história da pesquisa‖. In: Oracula 2.4 (2006): pp. 1-19; As edições críticas em inglês foram publicadas 

separadamente na coleção ―Nag Hammadi Studies‖ ao longo dos anos 70, 80 e 90 e depois reimpressas juntas 

em 5 volumes nos anos 2000, com o nome de ―The Coptic Gnostic Library‖. Para conhecer a lista atual de textos 

traduzidos e todas as edições críticas já publicadas pela Université Laval e aquelas que vão ser publicadas em 

breve. Cf. http://www.naghammadi.org/publications/serie_textes.aspx 
http://www.naghammadi.org/traductions/traductions.aspx. Acesso em 28 jan. de 2011. 
367

 DORESSE. Les livres secrets des gnostiques d‘Égypte. I. Introduction aux écrits gnostiques coptes 

découverts à Khénoboskion, pp.142-145. 
368

 Louis Painchaud (Ph.D) é professor na Faculdade de Teologia e Estudos Religiosos no Instituto de Estudos 

Clássicos Université Laval Quebec, Canadá. 
369

 Classificação exposta quanto à categorização dos textos de Nag Hammadi. Cf. Louis PAINCHAUD. ―Os 

textos de Nag Hammadi como fontes para a história do cristianismo primitivo‖. Comunicação apresentada no I 

Encontro da Associação Brasileira de Estudos do Judaísmo e do Cristianismo Antigo. Rio de Janeiro, 2005. 

http://www.naghammadi.org/publications/serie_textes.aspx
http://www.naghammadi.org/traductions/traductions.aspx
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perceber diversas experiências de fé e uma realidade de conflitos que resultaram no processo 

canônico da Bíblia, onde se impediu que certos ensinamentos e ideias fossem considerados 

parte da tradição cristã das primitivas comunidades. Estes possuem um caráter revolucionário, 

em especial por demonstrarem a existência de uma pluralidade de manifestações religiosas 

cristãs e não cristãs, quando ainda não existia um cânon e uma ortodoxia definidos e pôs em 

xeque alguns posicionamentos dogmáticos da Igreja nascente, que mais tarde lutou contra 

estas tradições e tentou eliminá-las.
370

  

Estes textos são relativamente tardios.
371

 Assim, também nos adverte E. Pagels, que 

não se deve utilizá-los como fontes históricas primárias para o estudo de acontecimentos 

históricos no século I. Esse tipo de abordagem não permite estabelecer dependências ou 

relações literárias com os textos que entraram no cânon do NT, mas permite perceber 

divergências e convergências e a mapear o discurso que circulava no I século, no tratamento 

de algum tema.
372

 

No caso desta Tese, investigamos a categoria luz no QE e esta biblioteca ajuda-nos a 

mapear alguns reflexos dessa categoria presente nas tradições das comunidades primitivas, 

sabendo-se que ela foi fechada antes do fim da Guerra Judaica, e escondida em potes de barro 

no intuito de ser preservada. Essa Biblioteca de textos Gnósticos, então, apresenta ideias sobre 

a categoria luz que possivelmente circularam na comunidade joanina e oferece-nos 

perspectivas sobre a vida e os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos em diferentes contextos. 

Não podemos deixar de lançar mão a algumas perguntas: Até que ponto pode-se afirmar que 

determinadas categorias circulavam por entre as comunidades? Quais comunidades? Quando? 

Onde? Quem os escreveu? Para quem foram escritos? Quais as circunstâncias sociais e 

religiosas dentro dos quais eles apareceram?  

De acordo com o projeto de edição da BCNH (Université Laval - Quebec, Canadá),
373

 

assim como o NT, a BCNH contêm vários gêneros literários, incluindo evangelhos, obras 

                                                 
370

 Cf. Robert Austin MARKUS. O fim do cristianismo Antigo. São Paulo: Paulus, 1997, p. 95. 
371

 Os textos encontrados na BCNH são datados a partir do século II. Cf. Paul-Hubert POIRIER. Livre de 

Thomas (NH, II,7) dans Ecrits gnostiques. In: Paul-Hubert Poirier e Jean-Pierre Mahé (eds.). Écrits gnostiques, 

Bibliothèque de la Pléiade. Paris: Gallimard, 2007, pp. 487-508. 
372

 Elaine PAGELS. Os Evangelhos Gnósticos. Rio de Janeiro: Objetiva, 2006. 
373

 Fundada em 1977 pelos professores Jacques É. Ménard da Université des Sciences Humaines de Strasbourg, 

Gagné Hervé e Michel Roberge da Université Laval, a Bibliothèque copte de Nag Hammadi está atualmente sob 

a direção de Louis Painchaud, Wolf-Peter Funk, e Paul-Hubert Poirier. Além dos acima mencionados, o comitê 

editorial é composto por Bernard Barc, Régine Charron, Jean-Pierre Mahé, Pasquier Anne, Michel Roberge, e D. 

John Turner. A coleção é publicada conjuntamente por Les Presses de l'Université Laval (Québec) e Les 

Éditions Peeters (Louvain-Paris). Ele consiste em três séries: Études, Textes e Concordâncias, cf. 

http://www.naghammadi.org/publications/serie_textes.aspx. Acesso em 28 jan. de 2011; 

http://www.naghammadi.org/traductions/traductions.aspx. Acesso em 28 jan. de 2011. 

http://www.naghammadi.org/publications/serie_textes.aspx
http://www.naghammadi.org/traductions/traductions.aspx
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apocalípticas, obras místicas e vidas dos apóstolos. Segundo C. Rolin,
374

 os textos listados nos 

códices podem ser classificados em gêneros ou temas da seguinte forma:  

 

Evangelhos e ditos de Jesus Mitologia criadora e redentora Vários temas gnósticos 

- O Diálogo do Salvador 

- O Livro de Tomé o Contender 

- O Apócrifo de Tiago 

- O Evangelho de Filipe 

- O Evangelho de Tomé 

 

- O Apócrifo de João 

- Hipóstase dos Arcontes 

- A origem do mundo 

- O Apocalipse de Adão 

- A Paráfrase de Shem 

 

- O Evangelho da Verdade 

- O Tratado sobre a Ressurreição 

- O Tratado Tripartite 

- Eugnostos a Bem-Aventurada 

- Seg. Tratado do Grande Seth 

- Os Ensinamentos de Silvano 

- O Testemunho da Verdade 

Textos litúrgicos e de iniciação 
O princípio feminino (a Sophia 

Divina) 

Vidas e experiências dos 

apóstolos 

- O Discurso sobre o oitavo e 

nono 

- A Oração de Ação de Graças 

- A Exposição Valentiniana 

- Três Estelas de Seth 

- O Evangelho de Filipe 

- Trovão, Mente Perfeita 

- Pensamento da Norea 

- A Sophia de Jesus Cristo 

- A Exegese sobre a Alma 

 

-O Apocalipse de Pedro 

- A Carta de Pedro a Filipe 

- Os Atos de Pedro e os Doze 

Apóstolos 

- O Apocalipse (Prim.) de Tiago 

- O Apocalipse (Seg.) de Tiago 

- O Apocalipse de Paulo 

 

 

Investigando os manuscritos da BCNH percebemos que a categoria luz aparece em 

alguns deles, tais como: O Evangelho de Tomé; O Evangelho de Filipe; A Paráfrase de Shem 

(VII, 1); Sobre a Origem do Mundo II, 5 e XII,2; Os Evangelhos dos Egípcios; Os 

Ensinamentos de Silvanus (VII,4); Protenóia Trimorfa; O Apócrifo de João (II, 1.III,1,IV,1 e 

BG8502,2). Optamos por investigar três documentos da BCNH
375

 e um documento 
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 Célio Augusto ROLIM. Os Evangelhos Gnósticos. In: Fragmentos da sabedoria arcana. Piracicaba: Loja 

Teosófica Piracicaba. 1998, p. 108. 
375

 A discussão sobre o gnosticismo principia com a descrição do grupo que formou o movimento. 

Primeiramente, o sentido histórico do termo gnóstico designa o nome auto-atribuído por um grupo de cristãos 

antigos, os gnõstikoi. Em segundo lugar, entende-se por gnóstica a literatura que apresenta os temas fundantes e 

a cosmovisão desse grupo. Os gnósticos pautavam sua relação com a divindade a partir do que lhes era fundante: 
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considerado gnótisco que não está na BCNH: Pistis Sophia - A Sabedoria Secreta de Cristo. 

Estes nos permitirão avaliar convergências e divergências da categoria luz com o QE.  

 

3.3.2. Luz no Evangelho de Tomé
376

 

  

O Evangelho de Tomé
377

 é uma coletânea de sentenças de Jesus que teriam sido 

compiladas, segundo a primeira frase deste Evangelho, por Judas Tomé, O Gêmeo.
378

 Antes 

da descoberta da BCNH, os estudiosos dos evangelhos já tinham algumas referências dos pais 

da Igreja referindo-se a um documento denominado Evangelho de Tomé (ou de Tomás).
379

 

Ao contrário dos outros evangelhos conhecidos, quer sejam canônicos ou apócrifos, o EvTo 

não expõe narrativas sobre a vida de Jesus de Nazaré, mas atém-se especificamente às 

sentenças que teriam sido proferidas por Jesus a seus discípulos. Estes pronunciamentos, ou 

pequenos grupos de provérbios, são introduzidos, na sua maioria, por ―Jesus disse (a eles)‖, às 

vezes com uma pergunta ou uma declaração dos discípulos. Há somente um caso em que o 

pronunciamento se estende em um discurso mais prolongado entre Jesus e seus discípulos 

(EvTo 13).
380

 

Uma grande parte dos pronunciamentos no EvTo assemelha-se aos evangelhos do NT 

(Mateus, Marcos, Lucas, Fonte Quelle) e, particularmente ao QE, principalmente com relação 

à categoria luz, que no EvTo aparece 10 vezes como substantivo (EvTo 

                                                                                                                                                         
a gnose (substantivo do verbo gignósko que significa conhecer). Gnose (gnôsis) significava o conhecimento, o 

contrário da ignorância. Seria um estado de consciência superior, como ―discernimento, cf. Elisa RODRIGUES. 

As escrituras gnósticas e as origens cristãs. In: Revista Caminhando. V. 11, n. 1 [17], 2010, p. 1, [2ª ed. on-line 

2010; 1ª ed. 2006]; Karen KING. What is Gnosticism. Cambridge: Harvard University Press, 2003. 
376

 Analisamos: James M. ROBINSON (ed.). The Nag Hammadi Library in English. Nova York: Brill, 1996; 

ROBINSON. A biblioteca de Nag Hammadi, 2006; PAGELS. Além de toda crença: O Evangelho desconhecido 

de Tomé, 2004; POIRIER; MAHÉ; CRÉGHEUR.  Ecrits gnostiques: La bibliothèque de Nag Hammad, 2007, p. 

35, optamos por tirar todas as citações literais de: MEYER, O Evangelho de Tomé: as sentenças ocultas de 

Jesus. 1993. 
377

 A versão em grego pode ser consultada em http://www.gospels.net/thomas/. Acesso em 28 jan. de 2011. 
378

 PAGELS. Além de toda crença: O Evangelho desconhecido de Tomé, 2004. 
379

 O Evangelho de Tomé  foi escrito por volta do ano 140 A.D., tendo sido citado por alguns Padres da Igreja, 

como Orígenes (185-254), até que em 787 foi considerado herético pelo Segundo Concílio de Nicéia. Porém, a 

despeito da sua antiguidade, apenas foi parcialmente conhecido no Ocidente em 1920, quando o professor H. G. 

Evelyn White, da Universidade de Cambridge, publicou The Sayings of Jesus from Oxyhrynchus, uma tradução 

em inglês de dois papiros em grego do século III, onde constam, somente, 14 Sentenças, e que foram 

descobertos, em mau estado, entre 1896 e 1907 na famosa estação arqueológica de Oxyrhynchus. O texto 

completo apenas foi conhecido do grande público em 1981, quando a Harper Row Publishers publicou The Nag 

Hammadi Library  a tradução em inglês dos cinquenta e dois tratados, escritos em copta, encontrados próximo 

de Nag Hammadi. Cf. António MONTEIRO. O Evangelho de Tomé. 2006, http://www.fraternidaderosacruz.org. 

Acesso em 29 jan. de 2011. 
380

 ROBINSON (ed.). The Nag Hammadi Library in English, p. 127. 

http://www.gospels.net/thomas/
http://www.fraternidaderosacruz.org/
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24.24.33.50.50.61.77.83.83.83).
381

 De acordo com M. Meyer, como evangelho sapiencial, o 

EvTo proclama uma mensagem característica. Diversamente do modo como é retratado em 

outros evangelhos, em especial nos evangelhos do NT, o Jesus, no EvTo, não realiza milagres 

físicos, não revela o cumprimento de profecias, não anuncia qualquer reino apocalíptico 

prestes a romper a ordem do mundo e não morre pelos pecados de ninguém. Ao contrário, o 

Jesus de Tomé dispensa percepção a partir da fonte borbulhante da sabedoria (EvTo 13), 

critica anúncios apocalípticos de fim de mundo (EvTo 52) e oferece um modo de salvação por 

meio de um encontro com as sentenças do ―Jesus vivo‖.
382

 Para Tomé, a imagem de Deus está 

dentro, no interior de cada pessoa: ―Quem quer que tenha ouvidos deve ouvir. Há luz dentro 

de uma pessoa de luz, e a luz brilha sobre o mundo. Se não brilha, faz-se treva.‖ (EvTo 24).
383

 

No EvTo, descobrir a luz divina interior residente em cada pessoa é mais do que uma 

questão de ser informado de que ela se encontra lá, pois esta visão faz em pedaços a 

identidade da pessoa. O que rompe a pessoa para fora daquilo que ela é fragmenta as maneiras 

como a identifica.  Quando uma pessoa descobrir a luz interior que ilumina ―o universo 

inteiro‖ será igual a Jesus, estará plena de luz. Mas se não descobre esta luz interior, estará 

plena de trevas.  Ao encontrar o ―Jesus vivo‖, conforme sugere Tomé, a pessoa pode vir a 

reconhecer-se como ―gêmeo‖ idêntico a Jesus. Porém, o divino tem origem na luz celeste: 

 

Jesus disse: ―Se lhes disserem: ‗De onde vieram?‘ digam-lhes: viemos da luz, do 

lugar onde a luz surgiu por si, estabeleceu [-se] e apareceu em sua imagem‘. Se lhes 

disserem: ‗ela é vocês‘ digam: ‗Somos seus filhos e somos os escolhidos do pai 

vivo‘. Se lhes perguntarem: ‗qual é a evidência de seu pai em vocês? Digam-lhes: ‗É 

movimento e repouso‘‖ (EvTo 50). 

Ou ainda: 

Jesus disse: ―Dois descansarão em um leito; um morrerá, um viverá‖. Salomé disse: 

―Quem é você? Você subiu ao meu leito e comeu em minha mesa como se fosse de 

alguém‖. Jesus disse a ela: ―Sou aquele que vem do que é inteiro. Venho dentre as 

coisas de meu pai‖. ―Sou sua seguidora‖. ―Por esta razão, digo: se alguém é 

<inteiro>, ficará cheio de luz, mas se alguém é dividido, ficará cheio de treva. (EvTo 

61). 
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 Cf. tradução em francês publicada pela Université Laval 

http://www.naghammadi.org/traductions/traductions.aspx. Acesso em 28 jan. de 2011. 
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 MEYER, O Evangelho de Tomé: as sentenças ocultas de Jesus, pp. 19 e 55. 
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 MEYER, O Evangelho de Tomé: as sentenças ocultas de Jesus, p. 19. 
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Percebe-se nesta sentença que Jesus explica aos seus seguidores (Salomé)
384

 como 

proceder diante de questionamentos quanto a sua origem (provavelmente com os poderes do 

mundo). Ele diz que eles devem afirmar que sua origem está na luz divina, que são os filhos 

da luz e que a evidência da presença do divino é um paradoxo: ―movimento e repouso‖.
385

 

Mostra, porém, que não é só ele (Jesus) que vem da luz divina, mas todos os seres humanos. 

Esta afirmação crítica suscita outra pergunta: como se conhecerão? Jesus declara que primeiro 

o discípulo deve descobrir de onde vem, voltar, e assumir seu lugar ―no principio‖. Alguns 

discípulos pedem, então, que Jesus mostre o lugar onde ele está, pois precisam procurá-lo. Ele 

responde com outra sentença: ―Sou a luz que está sobre todas as coisas. Sou tudo: de mim 

saiu tudo e a mim tudo chegou. Dividam um pedaço de madeira; aí estou. Ergam a pedra e aí 

me encontrarão‖ (EvTo 77). 

Parece que o EvTo oferece apenas indícios ambíguos, não respostas, a quem busca o 

caminho de Deus. Seu ―Jesus vivo‖ desafia os ouvintes a encontrarem o caminho por si 

mesmos e novamente incentiva os que buscam, dizendo-lhes que já possuem os recursos 

internos de que precisam para encontrar o que procuravam: ―Se vocês expulserem o que está 

dentro de vocês, o que têm os salvará. Se não têm isto dentro de vocês, o que não tem dentro 

de vocês [irá] mata-los.‖ (EvTo 70).  

 

3.3.3. Luz no Evangelho de Filipe
386

 

 

 

O Evangelho de Filipe
387

, datado do séc. II d.C., integra o Codex II da BCNH segundo 

a numeração oficial feita para o Museu Copta do Cairo. Foi escrito em copta, a língua 

vernácula do Egito na antiguidade tardia, com caracteres gregos. Está em uma versão 

aparentemente integral, com poucas lacunas no documento, começando na página 51 do 

códice, indo até a página 86. Apesar de ter a palavra ―evangelho‖ no título, não corresponde à 

definição que os estudiosos modernos dão aos evangelhos canônicos, já que não relata 

narrativas da vida e ministério de Jesus, nas quais ele seja o personagem principal, nem é uma 

coletânea de ensinamentos do mesmo, como o EvTo, ou uma mensagem de salvação, como o 

                                                 
384

 Salomé é mãe dos filhos de Zebedeu, Thiago e João e aparece em Mateus 20,21 fazendo um pedido a Jesus 

em prol de seus filhos. 
385

 Vários aspectos desta sentença (respostas aos poderes, origem na luz, movimento e repouso) são de passagens 

gnósticas de outros documentos, por exemplo, o ―Livro secreto apócrifo de João‖. Cf. MEYER, O Evangelho de 

Tomé, 1993, pp. 20-21. 
386

 Todas as citações literais do Evangelho de Filipe foram tiradas de: Virna Pedrosa SOBRAL. O Evangelho de 

Filipe e o Contexto Histórico-Ritualístico Valentiniano no Séc. II d.C.. Brasília: Universidade de Brasília, 2011 

(Dissertação de Mestrado), pp. 95-107. 
387

 Usaremos a sigla EvFl para Evangelho de Filipe. 
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Evangelho da Verdade,
388

 mas possui, de modo geral, um caráter catequético e segue a linha 

da tradição oral de relatar, independente do contexto histórico, ensinamentos atribuídos a 

Jesus e interpretações de aforismos e práticas espirituais.
389

 Os ritos de iniciação descritos no 

EvFI são muito similares à ritualística do cristianismo proto-ortodoxo,
390

 o que nos mostra 

que as fronteiras entre os diversos grupos eram muito tênues.
391

 Isso fez com que o EvFI se 

tornasse especialmente importante. 

Segundo as pequisas mais recentes, antes da descoberta da BCNH o que se tinha a 

respeito de outros grupos que seguiram Jesus eram, principalmente, os relatos 

heresiológicos,
392

 ou seja, fontes secundárias. Hoje, com a descoberta da BCNH, temos fontes 

primárias a respeito destes grupos; uma delas é o EvFl, que trata-se de um florilégio, uma 

obra que reúne diversas passagens de cunho nitidamente valentiniano,
393

 mas que, via de 

regra, não possuem um quadro narrativo. Ele se apresenta como um texto não-linear, com 

diversos tópicos aparentemente sem conexão, principalmente sobre espiritualidade e o 

significado dos sacramentos, em que apenas algumas passagens referem-se a Jesus. O EvFl 

continua sendo chamado de ―evangelho‖, contudo, por estar assim no documento. Apesar de 

ser um dos documentos mais estudados da BCNH, o EvFl tem se mostrado um texto difícil, 

não apresentando a coerência textual encontrada em outros textos da mesma biblioteca.
394
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389
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Sacramental Language in the Gospel of Philip. Harvard: Harvard University Press, 1978; Elaine PAGELS. The 
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de São Paulo, 2010 (Tese de Doutorado), pp. 162-170. 
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AdvHaer 1,31.3. In: Irineu de LYON. Contra as heresias. São Paulo: Paulus, 1995. 
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Analisando o texto do EvFl na BCNH, traduzido do Copta para o português, por V.  

Sobral,
395

 a partir do texto editado e estabelecido por L. Painchau, apresentado no seminário 

permanente semanal Bibliothèque Copte de Nag Hammadi da Université Laval,
396

 pode-se 

constatar que a categoria luz aparece 33 vezes neste escrito, geralmente associada à 

ritualística de iniciação: Batismo/Crisma (57,22-28; 67,2-9; 69,6-14) e Redenção/Câmara 

Nupcial (70,5-9; 86,4-11; 74,12-24).
397

 No entanto, a ―Redenção‖ e a ―Câmara Nupcial‖ não 

são partes do ritual de iniciação, mas processos que acontecem durante a iniciação.
398

 

No EvFl, o Batismo é um rito de iniciação,
399

 com o intuito de purificação e este era 

feito por imersão da pessoa na água: ―Por isso, quando ele está prestes a ir para o fundo da 

água, ele começa a se despir abertamente, a fim de vestir o homem que vive‖ (73,23-25). 

Encontramos uma referência à água viva
400

 e seu poder partindo do batismo e da renovação da 

vida no hino Odes de Salomão: ―Saiu um córrego e se converteu em um rio grande e largo. 

Inundou tudo, destruindo e conduzindo ao templo. Não puderam impedi-lo os obstáculos dos 

homens...‖ (6.8-9); ―Deu força para sua vinda e luz aos seus olhos. Porque todo homem tem 

reconhecido nela o Senhor e viveram por esta água viva para sempre. Aleluia‖ (6,17-18).
401

 

No EvFl, o renascimento acontece por meio do Espírito, mas é preciso batizar em dois 

elementos, na luz e na água. Em seguida a pessoa recebia a crisma ou unção, assim como 

descreve Hipólito: ―E depois, quando ele emerge da água, ele é ungido pelo presbítero com 

óleo santificado, dizendo: ‗Eu vos unto com óleo sagrado no nome de Jesus Cristo‘‖.
402

 Em 

57,22-28 há ―fogo‖ na crisma; em 67,2-9 o fogo é a crisma e a luz é o fogo: 

 

                                                 
395
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(...) É através de água e fogo que todo o lugar é consagrado. As coisas que são 

reveladas (o são) pelas coisas que são reveladas; as ocultas, através das ocultas. Há 

algumas coisas que são ocultas através daquelas que são reveladas. Há água em 

água, há fogo na crisma (57,22-28). 

 

É da água e do fogo que a alma e o espírito vieram à existência. É da água, do fogo e 

da luz que o filho da câmara nupcial (veio à existência). O fogo é a crisma, a luz é o 

fogo. Eu falo não sobre o fogo que não tem forma, mas (sobre) o outro cuja forma é 

branca, que se torna luz bela para ele e que dá a beleza (67,2-9). 

 

No EvFl, a pessoa ungida em crisma é vista como quem possui tudo: a ressurreição, a 

luz, a cruz e o Espírito Santo. A luz é geralmente associada à crisma, como percebemos 

também na passagem de 69,6-14:  

 

Por outro lado, eles se originam verdadeiramente pelo Cristo em dois. Eles são 

ungidos verdadeiramente pelo Espírito. Quando nós fomos criados fomos unidos. 

Ninguém será capaz de olhar para ele nem em água nem em espelho sem luz, nem 

de novo tu serás capaz de ver na luz sem água e espelho. Por causa disso é preciso 

batizar em dois, na luz e na água. Mas a luz é a crisma (69,6-14). 

 

 

Encontramos em 3Enoque 36 um rio de fogo que flui próximo ao trono da Glória. Os 

anjos se purificam nesse rio de fogo a fim de participar da liturgia do Templo celeste: 

 

Quando os anjos do ministério desejam entoar o cântico, o rio de fogo (nehar dinut) 

aumenta em algumas quantas milhas de milhas e miríades de miríades de força e 

potência de fogo fluindo e passando por debaixo do trono da glória, entre os 

acampamentos dos anjos servidores e as tropas de Arabot. Todos os anjos servidores 

descem, em primeiro lugar, ao rio de fogo e submergem no fogo, introduzindo nele 

sua língua e sua boca sete vezes, após o que sobem e põem uma vestimenta de 

mapage samal, cobrem-se com mantos de pasmal e permanecem em quatro filas, 

perante o trono da glória, em cada céu.
403

 

 

 

 Esse rio ígneo aparece na tradição valentiniana, como é visto no trecho 38 de Extratos 

de Teodoto, em que um rio de fogo corre abaixo do trono, e todo o espaço do ―Santo dos 

Santos‖ é preenchido com fogo.  Essa luz/fogo pode estar relacionada ao fogo brilhante que 

surge no batismo de Jesus, descrita por Justino, o Mártir, no Diálogo com Tripho: 

 

Então quando Jesus foi ao rio Jordão, onde João estava batizando, ele imergiu na 

água, e fogo brilhou no Jordão, e os apóstolos desse nosso Cristo escreveram que 

                                                 
403

 Tradução livre do texto: Cuando los ángeles del ministerio desean entonar el cántico, el rio de fuego (nehar 

di-nur) aumenta en unos cuantos miles de miles y miríadas de miríadas de fuerza y potencia de fuego fluyendo y 

pasando bajo el trono de la gloria entre los campamentos de los ángeles servidores y las tropas de Arabot. Todos 

los ángeles servidores descienden en primer lugar al río de fuego y se sumergen en el fuego, introduciendo em él 

su lengua y su boca siete veces; después de eso suben y se ponen uma vestidura de mapaqe samal, se cubren con 

mantos de pasmal y permanecen en cuatro filas frente al trono de la gloria en cada cielo. Cf. DIEZ MACHO. 
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quando ele se levantou da água, o Espírito Santo pousou sobre ele na forma de uma 

pomba.
404

 

 

Embora a prática batismal apareça nos quatro evangelhos,
405

 somente Mateus e Lucas 

narram a presença da luz/fogo por ocasião do batismo de Jesus realizado por João Batista:  

 
Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim 

é mais forte do que eu. De fato, eu não sou digno nem ao menos de tirar-lhe as 

sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo, e com fogo (Mt 3,11). 

 

Eu vos batizo em água, mas vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou 

digno de desatar a correia das sandálias; ele vos batizará no Espírito Santo e com o 

fogo (Lc 3,16). 

 

 

Em Mateus 3,16-17 não aparece a ―luz/fogo brilhando sobre a água‖. Por algum 

motivo este trecho foi omitido:  

 

Batizado, Jesus subiu imediatamente da água e logo os céus se abriram e ele viu o 

Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Ao mesmo tempo, 

uma voz vinda dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo 

(Mt 3,16). 

 

 

Porém, aparece em duas variantes em latim de Mateus: ―e como fosse batizado, uma 

enorme luz, brilhou da água‖; ―e como Jesus fosse batizado, uma grande luz brilhava da 

água‖.
406

 Em Éfrem, Comentário do Diatessaron 4.5, diz: ―o brilho da luz sobre as águas‖. 

Segundo W. Petersen, a tradição que utiliza a categoria luz/fogo para explicitar a divindade de 

Jesus é antiga e pode ter sido esquecida ou mesmo rejeitada por cristãos posteriores.
407

 

Encontramos uma referência a um ―rio igneo que sai do trono‖ em Daniel: ―Um rio de 

fogo corria, irrompendo diante dele‖ (Dn 7,10) e também no Apocalipse: ―Mostrou-me depois 

um rio de água da vida, límpido como um cristal, que saía do trono de Deus e do cordeiro‖ 

(Ap 22, 1). Em Apocalipse, o rio da água da vida sai do trono de Deus e é brilhante como 

cristal. A referência ao fogo está em Ap 15,2: ―Vi também como que um mar de vidro 

                                                 
404
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misturado com fogo‖. Daniel diz que o rio que sai do trono é de fogo. Juntando as descrições 

conclui-se que o rio de água da vida é, na verdade, um rio de fogo.  

Como já dito, a luz está associada também à câmara nupcial, que não é um evento 

dissociado do batismo/crisma, ela acontece durante o processo de iniciação e representa uma 

antecipação da união escatológica entre os gnósticos espirituais e os anjos, como mostra o 

seguinte trecho do EvFl: ―Ele disse (naquele) dia naquele lugar na eucaristia: ‗Aquele que 

uniu a perfeita luz ao Espírito Santo une os anjos a nós mesmos, nós (sendo) imagem‘‖ 

(58,10-14) ou ainda: 

 

Aqueles que se vestiram na luz perfeita, os Poderes (não podem) vê-los e não são 

capazes de detê-los. Mas alguém se vestirá nessa luz no mistério, na união. Se a 

mulher não tivesse se separado do homem ela não morreria com ele. A sua 

separação tornou-se a origem da morte. Por causa disso o Cristo veio a fim de 

reparar a separação que aconteceu desde o começo e de novo unir os dois, e aqueles 

que morreram na separação, ele dará vida a eles e os unirá. Mas a mulher se uniu ao 

marido dela na câmara nupcial. E aqueles que se uniram na câmara nupcial não mais 

se separarão. Por isso Eva separou-se de Adão, porque ela não se uniu a ele na 

câmara nupcial (70,5-22). 

 

(...) Mas os mistérios daquele matrimônio, por outro lado, são fins virtuosos do dia e 

da luz. Deixe o dia que está naquele lugar ou a sua luz ficar em harmonia. Se alguém 

se torna filho da câmara nupcial, ele receberá a luz. Se alguém não a receber 

enquanto estiver neste mundo, ele não será capaz de recebê-la no outro mundo. 

Aquele que recebeu a luz que é de lá não será visto nem será capaz de ser detido, e 

ninguém será capaz de atormentar alguém desse tipo, mesmo enquanto ele habitar 

no mundo. E de novo quando ele deixar o mundo, ele já terá recebido a verdade em 

imagens. O mundo tornou-se um éon, pois o éon existe para ele. O pleroma e ele 

existem deste modo. Ele é revelado para ele sozinho, oculto não na escuridão e na 

noite, mas oculto em um dia perfeito e em uma luz sagrada (86,1-18). 

 

 

A união por meio da câmara nupcial era o modo de se receber a luz no plano celeste, 

de se voltar ao lugar de origem, à Casa do Pai. A união representada na câmara nupcial 

refletiria uma unidade arquetípica. O EvFi nos mostra que a reunião dessas duas partes 

separadas resgataria a unidade andrógina original, o retorno à Luz do Alto. A câmara nupcial 

simbolizaria a volta a esse andrógino primordial, por meio da reunião de duas partes antes 

unidas. Contudo, não sabemos de que forma esse reencontro era feito, se fisicamente ou 

espiritualmente, se masculino e feminino, ou se de alguma outra forma. Sabemos apenas que a 

câmara nupcial não era para qualquer um. O trecho 69,1-4 distingue aqueles que podem 

participar – os homens livres e as virgens – daqueles que não podem – os animais, os escravos 

e as mulheres corrompidas: 
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A câmara nupcial não deve existir para a besta selvagem nem é lugar destinado para 

os escravos nem para a mulher corrompida, mas é destinado para o homem livre e a 

virgem. Através do Espírito Santo eles se originam, por um lado, verdadeiramente 

de novo. Por outro lado, eles se originam verdadeiramente pelo Cristo em dois. Eles 

são ungidos verdadeiramente pelo Espírito. Quando nós fomos criados fomos 

unidos. Ninguém será capaz de olhar para ele nem em água nem em espelho sem 

luz, nem de novo tu serás capaz de ver na luz sem água e espelho. Por causa disso é 

preciso batizar em dois, na luz e na água. Mas a luz é a crisma (69,1-14). 
  

3.3.4. Luz na Paráfrase de Sem (VII,I)
408

  

O primeiro dos cinco tratados, incluídos no códice VII, é intitulado ―A Paráfrase
409

 de 

Sem‖, que é o mais bem conservado de tudo o que foi descoberto na gruta de Nag Hammadi. 

A categoria luz aparece aproximadamente 131 vezes neste tratado, tomando o texto traduzido 

do Copta para o francês por Michel Roberge, a partir do texto editado e estabelecido por 

Painchaud, apresentado no seminário permanente semanal Bibliothèque Copte de Nag 

Hammadi da Université Laval.
410

  

A maior parte do tratado de Sem é um Apocalipse, com uma estrutura narrativa que 

descreve a ascensão de um visionário, o profeta Sem
411

 (Sêêm: ortografia usada no tratado), 

ao topo da criação (1,5-16) e o seu retorno final à terra (41,21-42,11). A revelação é 

relacionada por Derdekeas, o filho da Luz infinita, e começa com um longo relato 

cosmogônico e antropogonical (1,16 b-24, 29a), que é seguido por uma interpretação da 

história da salvação centrada em torno do dilúvio (24 , 29b-28, 8), a destruição de Sodoma 

(28,8 b-30, 4), o batismo do Salvador (30,4 b-38, 28a), e seu retorno para as esferas celestes, 

no meio de sua crucificação (38,28 b-40, 31a). O  relato termina com um endereço de Sem a 

respeito de sua missão na Terra (40,31 b-41, 21a). Neste apocalipse é adicionado um discurso 

escatológico inicial entregue por Derdekeas (42,11 b-45, 31a), uma descrição da ascensão de 

Sem às esferas (45,31 b-47, 32a), um segundo discurso escatológico por Derdekeas (47,32 b -

48,30 um), e, como uma conclusão para o tratado inteiro, um endereço final para Sem (48,30 

b-49, 9).
412
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O tratado valoriza Sem como receptor de revelação secreta, enquanto o Apocalipse de 

Adão
413

 o coloca abaixo de Set: 

Então se manifestou a Luz superior, infinita: ela estava muito alegre. Ela queria se 

revelar ao Espírito. E a semelhança da Luz superior apareceu ao Espírito incriado. E 

eu apareci, o Filho da Luz imaculada, infinita. Apareci na semelhança do Espírito. 

Pois eu sou o raio da Luz universal e sua manifestação, para que o intelecto das 

Trevas não permaneça no Hades. Com efeito, as Trevas se haviam feito o igual de 

seu intelecto em uma parte dos membros (do Espírito). 

 

 

O mito cosmogônico relatado está relacionado àqueles sistemas que consideram o 

universo algo enraizado em três princípios. Abre com a descrição dos três grandes poderes: na 

parte superior reina a Luz Infinita, chamada de ―Majestade‖, que é o Pensamento todo, 

provido de audição e palavra; e, situado na parte inferior, está a Escuridão, um princípio 

masculino. É o ―vento das águas‖ e possui a Mente (nous) envolvida pelo fogo agitado. Entre 

estes dois poderes se encontra o Espírito, uma luz calma e humilde. A harmonia que prevalece 

no princípio se deriva do fato de cada raiz reinar por si mesma sem misturar com as outras 

duas. O texto não apresenta alusão a qualquer ação prévia tomada pela escuridão que vise 

reter a Mente, como também não menciona uma queda da Mente. Entretanto, os eventos são 

desencadeados essencialmente pela vontade da Majestade no intuito de salvar a Mente. Ora, 

eis que a Mente, prisioneira das forças das trevas, tenta se libertar; a Grandeza suprema envia-

lhe seu filho Derdekeas para apressar sua libertação; ao nível do macrocosmo do Universo, o 

aparecimento ―Mente nas Trevas‖ provoca toda uma série de reviravoltas cosmológicas, cujos 

pormenores dão ao tratado o contorno de lição filosófica.
414

 

Segundo R. Kuntzmann e D. Dubois, a chave de leitura atenta para a polêmica 

antibatismal também conduz a certo entendimento do tratado. O texto trata de práticas 

batismais de grupos difíceis de serem identificados. Paráfrase de Sem substitui o ―batismo  de 

erro‖ ou ―da impureza da água‖
415

, que remete ao batismo de João Batista (Mc l,4-7), por um 

rito espiritualizado que não simboliza mais uma descida à água das trevas, mas uma elevação 

para  a luz (vestimenta com roupas de luz, voz celeste, centelha de luz): ―Então eu desci na 

água graças ao demônio e turbilhões de água e de chamas de fogo lançaram-se contra mim. 

                                                 
413

 Jesus Cristo é identificado como Set neste tratado que está incluído no códice V da BCNH.  
414 ROBINSON (ed.). The Nag Hammadi Library in English, pp. 339-349. 
415

 Sobre este assunto vale a pena ler um artigo de François BOVON. Fragment OXYRHYNCHUS 840, 

fragment of a lost Gospel, witness of an early christian controversy over purity. In: JBL. 119/4 (2000) 705-728. 
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d.C.. O fragmento fala de um encontro de Jesus com um fariseu que tenta expulsar do Templo Jesus e seus 

apóstolos, como sendo ritualisticamente impuros. Jesus responde contrapondo a pureza alcançada por abluções 

com água usada por cães e porcos, como uma prostituta, com água portadora da vida, que vem do céu através do 

Batismo.  
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Então eu me reerguerei da água depois de me ter revestido da luz da fé e do fogo 

inextinguível‖ (32,5-12).
416

 

A figura do Salvador Derdekeas, promotor de batismo interior de separação das trevas, 

mostra que as esferas exteriores à Grande Igreja procuram definir melhor os caminhos da 

salvação. Sinal de certa coerência temática no interior dos diversos códices de Nag Hammadi, 

Parafrase de Sem parece abrir polêmico relatório antieclesiástico que os dois tratados 

seguintes, Segundo Tratado Grande Seth e Apocalipse de Pedro, desenvolvem: 

 

Nessa época, com efeito, o demônio aparecerá por cima do rio para batizar com 

batismo imperfeito e perturbar o mundo com local de água. Eu, ao contrário, devo 

aparecer com os membros do Pensamento da Fé, a fim de revelar a (grandeza) de 

minha força. Eu o (= o Pensamento da Fé) separarei do demônio,  que é Soldas. E 

misturarei a Luz que ele tem do Espírito com a minha veste invencível e com aquilo 

que revelarei nas Trevas para ti e tua descendência, que será protegida da maldade 

das Trevas. Sabe, ó Sem, que sem Elorcaios, Amoias, Estrofaias, Xelkeak, Xelkea e 

Aileu ninguém passará por essa má região. Pois dou testemunho de que triunfei 

sobre essa má região. E tomei a Luz do Espírito da água terrificante. Com efeito, 

quando chegam os dias fixados para o demônio, ele, que administra um batismo de 

erro, eu aparecerei no batismo do demônio a fim de revelar, pela boca da fé, um 

testemunho para aqueles que lhe (= à fé) pertencem (30,21-31,22). 

 

O tratado quase não cita o NT a não ser as raras alusões que podem ser discernidas 

referindo-se, sobretudo, ao batismo de João Batista. O Salvador de Parafráse de Sem desce às 

trevas tomando aparência multiforme como a serpente (15,14; 19,16.27; 20,31) e aparece 

como se fosse o Filho. Sua figura é próxima da figura do Cristo neotestamentário, mas, no 

entanto, dela difere por sua dimensão gnóstica. A Paráfrase termina assim: 

 
Daqui pra frente, Ó Sem, siga na graça e continue na fé sobre a terra. Pois todos os 

poderes da luz e do fogo serão completados por mim por tua causa. Pois sem ti eles 

não serão revelados até que fales deles abertamente. Quando cessares de existir 

sobre a terra, eles serão dados aos valorosos. E fora esta proclamação, deixe que 

falem de ti sobre a terra, pois eles tomarão a terra amena e despreocupada. 

 

3.3.5. Luz no QE em diálogo com Documentos Coptas de Nag Hammadi  

 

R. Bultmann foi muito criticado por propor a hipótese de que o autor do QE tenha 

usado uma fonte de discursos gnósticos para sua composição. Para ele, na origem do QE 

estaria mais do que a proximidade com um contexto cultural diferente daquele sob cujo 

influxo foram redigidos os EvS e os demais escritos neotestamentários. A originalidade da LJ 
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Divino, 1988; KUNTZMANN; Jean Daniel DUBOIS. A Paráfrase de Sem, ed. on-line, 2010, 
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teria provindo de algo mais sólido; assim, além de fontes escritas comuns aos sinóticos, 

haveria outra fonte, talvez originalmente aramaica ou siríaca, de natureza gnóstica (cristã ou 

não cristã) ou protognóstica.
417

 

Tais discursos de revelação, se não foram compostos em língua semítica, teriam sido 

ao menos pensados de acordo com o estilo e a poesia semítica, com paralelismos e antíteses 

ocupando papel primordial, em harmonia com o conteúdo fortemente dualista. Dessa fonte 

proviriam não somente o prólogo, as palavras e os discursos do Jesus joanino, mas toda a 

linguagem dualista que transparece no pensamento do redator e se encontra espalhada por 

toda a literatura joanina.
418

 Assim R. Bultmann explica a origem dos diálogos joaninos e a 

popularidade do QE entre cristãos gnósticos posteriores, como Heraclião e Montano.  

A respeito disso, diz H. Koester: ―R. Bultmann poderia muito bem estar correto com 

seu conceito de que os discursos joaninos são devedores a um debate com materiais gnósticos 

e foram reformulados no contexto desse debate. A descoberta da BCNH possibilitou o acesso 

a inúmeros escritos que auxiliam na reconstrução da evolução desses discursos.‖
419

 H. 

Koester fez o levantamento dos parentescos literários entre o QE e os escritos cristãos 

reconhecidamente gnósticos da BCNH, em especial o Evangelho de Tomé e o Diálogo do 

Salvador e percebeu uma proximidade entre eles.
420

 Para ele, os discursos e diálogos do Jesus 

joanino se devem a um prolongado processo de interpretação dos ditos originais de Jesus, 

processo, cujos reflexos podem ser encontrados seja nos EvS, seja em outros escritos 

considerados gnósticos.
421

 Embora não haja evidências externas de que tais documentos 

sejam contemporâneos, ou ao menos cronologicamente próximos ao QE, o trabalho de crítica 
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 Merece destaque a teoria das três fontes de Rudolf BULTMANN, uma fonte dos sinais (Semei Quelle), que 

consiste em milagres tirados de uma coleção maior; uma fonte dos discursos de revelação, originalmente em 

formato aramaico poético, continha os sermões de um revelador vindo do céu e uma narrativa da paixão e 

ressurreição, tirada do material sinótico. Uma síntese da teoria de Bultmann sobre as origens do QE encontra-se 

em Teología do Novo Testamento. São Paulo: Teológica, 2004, pp. 430-529. Porém, a obra referencial é seu 

comentário exegético (The Gospel of John: a commentary, edição inglesa de 1971). Vários foram os 

pesquisadores que se dispuseram a experimentar a fonte dos sinais sistematicamente por meio da crítica literária, 

ainda que nem sempre suas tentativas tenham encontrado simpatia, ou seus resultados, aceitação. Para o texto 

grego da reconstrução bultmanniana das fontes dos sinais. Cf. D. Moody SMITH. The composition and order of 

the Fourth Gospel. Cambridge/New York: Cambridge University Press, 1995, pp. 38-48; Raymond E. BROWN. 

Introdução ao Novo Testamento. São Paulo: Paulinas, 2004, pp. 494-495; SCHNACKENBURG, não considera a 

teoria bultmaniana convincente no seu todo, mas admite a probabilidade do QE ter se utilizado da fonte de sinais 

escrita, cf. SCHNACKENBURG. El Evangelio según San Juan. Tomo III, p. 260. 
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 ―Se o autor provém do judaísmo, como demonstra, as expressões linguísticas do rabinismo que encontramos 

com certa frequência provêm não de um círculo ortodoxo de judaísmo, e sim de um judaísmo com tendências 

gnósticas.‖ Cf. BULTMANN. Teologia do Novo Testamento, pp. 435-43. 
419

 Cf. KOESTER, Introdução ao Novo Testamento, vol. 2, pp. 194-210. 
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literária empreendido por H. Koester tem conseguido demonstrar que o parentesco entre 

essas obras merece ser levado a sério, ao menos por causa do gênero literário – diálogo de 

revelação – comum a elas.
422

 

Uma das características dessas fontes comuns para os diálogos de revelação é que o 

foco principal, em vez de direcionar ao Reino de Deus, ao fim dos tempos ou a qualquer 

conteúdo típico dos EvS, centra-se sobre o próprio sujeito da fala. Trata-se, portanto, de 

discursos de autorrevelação; o revelador torna-se ele mesmo o conteúdo de sua própria fala. 

Esta transformação no discurso é fundamental para a compreensão de um texto compósito 

como o QE, em que a identidade do revelador Jesus parece ser um grande diferencial 

teológico em relação aos EvS. 

Não sabemos se este discurso sobre luz que aparece na BCNH, datado entre os séculos 

II a IV, remonta a uma ideia que já circulava no século I e nem se CJ conhecia tal discurso. 

Ainda que conhecesse e recebesse influências de diversos grupos quanto ao vocabulário e até 

quanto às ideias, parece-nos que não se subordinou a nenhuma seita ou grupo de sua época. O 

narrador/comunidade do QE expôs sua ideia em relação à luz diversa da mensagem expressa 

nos textos da BCNH. Segundo E. Pagels, os documentos da BCNH foram escondidos, devido 

uma disputa crítica entre os grupos na formação do cristianismo. Isto indica que no início 

existia uma diversidade de textos, opiniões e concepções, que acabaram na eliminação de 

grande parte destes textos.
423

 E. Pagels comparou o QE com o EvTo e chegou a conclusão que 

o QE foi redigido no auge da polêmica para defender certas opiniões sobre Jesus e rejeitar 

outras. O QE seria, então, resultado de um grande debate em torno da identidade de Jesus.
424

 

E. Pagels e H. Koester perceberam que muitos dos ensinamentos no QE que se referem à 

origem do divino, diferentementes dos Sinóticos, assemelham-se a ditos encontrados em 

alguns documentos da BCNH, principalmente no EvTo. Segundo H. Koester, ―O EvTo é 

especialmente importante no esforço de descobrir os ditos nucleares dos diálogos e discursos 

joaninos. Numerosas passagens nele têm paralelos no EvTo.‖
425

 

Para E. Pagels, o QE e o EvTo fazem relatos acerca do que Jesus ensinou em 

particular aos seus discípulos, partindo do pressuposto de que o leitor já conhecesse a história 

                                                 
422

 Todos os paralelos apresentados por Bultmann datam de um período posterior ao escrito do QE, por exemplo, 

Odes de Salomão e os escritos mandeístas. Ultimamente alguns têm pretendido encontrar antecedentes em 
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básica contada por Marcos e pelos outros. Segundo ela, ao contrário dos Sinóticos, que dizem 

que Jesus alertou para o ―fim dos tempos‖ que se aproximava, João e Tomé afirmam que ele 

disse aos discípulos que se voltassem para o começo do tempo – para o relato da criação (Gn 

1)
426

 e identificam Jesus com a luz divina que ganhou existência no princípio: ―Então, se 

estais buscando o fim, isso significa que haveis descoberto o princípio? Pois onde está o 

princípio é que estará o fim. Feliz daquele que se mantiver no princípio, pois ele conhecerá o 

fim e não provará a morte‖ (EvTo 18). 

No QE, a luz que aparece no Prólogo, por exemplo, trata-se predominantemente da luz 

da revelação. O escritor joanino se insere na linha da tradição judaica e apresenta o Verbo 

como luz do mundo ou da humanidade, enquanto revela e comunica a vida de Deus. Afirma 

que Jesus é a luz dos homens antes de sua manifestação efetiva no mundo (Jo 1,4.5.9). Aqui 

vemos duas noções teológicas fundamentais no QE. Primeira, luz/vida indica não a vida 

biológica, mas a vida em sentido qualitativo e integral, que corresponde à ―vida eterna‖. 

Segunda, a luz designa, portanto, a revelação de Deus que salva a humanidade através do 

Verbo encarnado. É entrando em relação com a humanidade que Jesus manisfesta quem ele 

realmente é. Para o QE, é graças ao Lógos (vida e luz) que os seres humanos veem a luz. É ele 

que os conduz à plenitude da luz/vida.  

O QE e o EvTo  caracterizam Jesus como a própria luz de Deus em forma humana; 

dizem que essa luz primordial liga Jesus ao universo inteiro, visto que, como diz o QE, ―todas 

as coisas foram feitas por intermédio do Verbo (logos)‖.
427

 Mas, apesar desta convergência, o 

QE e o EvTo levam em direções diferentes os ensinamentos dados por Jesus em particular: 

para o QE, é a identificação de Jesus com a luz que ganhou existência ―no princípio‖ que o 

torna único (unigênito): ―No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era 

Deus. No princípio, ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele e sem ele nada foi 

feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens; e a luz brilha nas trevas, 

mas a trevas não a apreenderam (Jo 1,1-5).‖ 

Referindo-se aos versículos de abertura do Gênesis (Gn 1,1-4), o QE identifica Jesus não 

só com o Verbo de Deus, mas também, com a luz divina que ilumina a todo homem, que 

estava chegando ao mundo (Jo 1,9). O QE o chama de ―luz do homem‖ ou ―luz da 

humanidade‖ e acredita que somente Jesus traz a luz divina a um mundo imerso em escuridão. 
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O QE diz que só poderão ter a experiência de Deus através da luz divina encarnada em 

Jesus.
428

 

Para EvTo, a luz divina encarnada por Jesus é compartilhada por toda a humanidade, 

pois somos todos feitos ―à imagem de Deus‖. No EvTo, Jesus diz que essa luz primordial não 

só deu origem ao universo inteiro, mas ainda brilha em tudo o que vemos e tocamos, pois não 

é simplesmente uma energia impessoal, mas um ser que fala com voz humana: ―Eu sou a luz 

que está sobre todos eles. Eu sou o Todo: o Todo saiu de mim e o Todo chegou até mim. Se 

rachardes a madeira, eu estarei lá; se erguerdes a pedra, lá me encontrareis‖ (EvTo 77). 

Segundo o EvTo, Jesus declara que primeiro devemos descobrir de onde viemos, 

voltar e assumir nosso lugar ―no princípio‖. Depois, diz algo ainda mais estranho: ―Feliz 

daquele que era antes de tornar-se‖ (EvTo 19). Mas como se pode voltar para antes do próprio 

nascimento – ou mesmo para antes da criação do homem? O que havia antes da criação, antes 

mesmo da criação do universo? 

De acordo com Gênesis, ―no princípio‖ havia, em primeiro lugar, a luz primordial. Em  

Tomé, isso significa que, ao criar Adão (a humanidade) à sua imagem, Deus criou o se 

humano à imagem da luz primordial. Assim, Tomé sugere que o que apareceu na luz 

primordial era ―um ser humano prodigioso‖, um ser de luz radiosa, um protótipo do Adão 

humano, que Deus criou no sexto dia. Esse ―Adão de luz‖, humano na forma, também é 

simultaneamente, e de algum modo, misterioso, divino, iluminado. O EvTo sugere assim que 

o ser humano tem recursos espirituais, precisamente porque foram  feitos ―à imagem de 

Deus‖.
429

 

O QE opõe-se à inclusão do que o EvTo ensina: que a luz divina brilha não só em 

Jesus, mas, pelo menos potencialmente, em todos. O QE rechaça a alegação de Tomé de que o 

ser humano tem acesso direto a Deus por meio da imagem divina dentro dele, pois 

imediatamente acrescenta: a luz divina não penetrou as trevas profundas em que o mundo 

estava mergulhado. Embora concorde que desde o princípio do tempo a luz divina ―brilha na 

escuridão‖, também declara que ―as trevas não prevaleceram contra ela‖ (Jo 1,5). Além disso, 

diz que, ainda que a luz tenha vindo ao mundo, ―o mundo não a reconheceu‖ (Jo 1,10). E 

acrescenta: ―veio para o que era seu, os seus não a receberam‖ (Jo 1,11).  

O Jesus do EvTo instrui cada discípulo a descobrir sua luz interior, mas o Jesus do QE 

declara: ―Eu sou a luz do Mundo‖ (Jo 8,12) e ―quem me segue não andará nas trevas‖ (Jo 
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8,12). No EvTo, ele revela aos discípulos que ―sois do reino e a ele retornareis‖ e ensina-os a 

dizerem por si mesmos que ―viemos da luz‖; mas o Jesus do QE fala como único que vem ―de 

cima‖ e, assim, tem legítima prioridade sobre todos os demais: ―Vós sois daqui de baixo e eu 

sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo‖ (Jo 8,23). Para o QE, somente 

Jesus vem de Deus e somente ele oferece acesso a Deus. O QE não cansa de repetir que é 

preciso aceitar, crer, seguir, obedecer e reconhecer a Jesus, pois somente a ele como o filho 

unigênito do Pai.
430

 

 O QE não faz referência explicitas aos ritos de iniciação e nem diz que Jesus foi 

batizado, mas que João Batista o reconheceu como o Cristo, porque viu o Espírito descendo 

sobre ele como uma pomba: ―Vi o Espírito descer como uma pomba vinda do céu, e 

permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, 

disse-me: ‗Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é o que batiza com o 

Espírito Santo‘. E eu vi e dou testemunho de que Ele é o Eleito de Deus‖ (Jo 1,32-34). Já um 

grupo denominado valentinianos concentrou a sua atenção no chamado Evangelho de Filipe, 

onde lemos: ―O Senhor fez tudo em Mistérios: um batismo, uma eucaristia, uma crisma, uma 

redenção e uma câmara nupcial‖. Para os cristãos do EvFI, ser cristão era um processo que se 

alcançava em cinco etapas, começando pelo batismo e pela descida do candidato às águas 

batismais. 

A Paráfrase de Sem, também se refere à práticas batismais substituindo o ―batismo de 

erro‖ ou ―da impureza da água‖, por um rito espiritualizado que não simboliza mais uma 

descida à água das trevas, mas uma elevação para a luz.  

Algumas sentenças nos documentos gnósticos mostram um interesse mais esotérico 

em transcender o mundo e identificar-se com o divino e talvez tenha sido por causa desse 

interesse que eles foram classificados como evangelhos gnósticos.
431

 Ao alegar que somente 

Jesus encarna a luz divina, o QE contesta a alegação de que essa luz pode estar presente em 

todos. Isto fez com que os textos tomassem rumos diferentes. Para os cristãos de gerações 
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posteriores, o QE ajudou a criar as bases de uma Igreja unificada, coisa que os evangelhos 

considerados gnósticos, com sua ênfase na busca pelo indivíduo, não fizeram.
432

  

As opiniões do QE prevaleceram e foram reunidos no NT, junto com mais três 

evangelhos (Mateus, Marcos e Lucas). Os da BCNH foram tachados como heréticos e 

rechaçados do cânon neotestamentário. Os que defenderam o ―evangelho quádruplo‖ do NT 

denunciaram os ensinamentos encontrados nos textos da BCNH e pediram aos seguidores que 

rejeitassem tais ensinamentos, pois foram considerados heréticos.
433

 

 

3.4. LUZ NO DOCUMENTO GNÓSTICO DE PISTIS SOPHIA: A SABEDORIA 

SECRETA DE CRISTO
434

  

 

3.4.1. Introdução 

 

 

O manuscrito conhecido como Pistis Sophia: A Sabedoria Secreta de Cristo
435

 é um 

conjunto de pergaminho gnóstico extremamente engenhoso e bastante complicado. A origem 

é desconhecida, atribuído a Valentin Basilides e outros da escola gnóstica de Alexandria. Foi 

descoberto em Tebas em 1785. O mais conhecido dos cinco manuscritos de Pistis Sophia está 

vinculado a outro texto gnóstico intitulado, na encadernação, de ―Piste Sophiea Cotice‖. 

Segundo H. Blavatsky, o documento original, escrito em grego, foi elaborado em data ou 

datas que variam entre a primeira metade do século II e a segunda metade do século III d.C. 

Tido como perdido, foi guardado numa tradução para o copta, o dialeto sahidico do sul do 

Egito. A versão copta foi provavelmente escrita entre os séculos III e IV de nossa era. O 

códice foi levado para a Inglaterra em 1772, adquirido por um médico colecionador de 

manuscritos antigos, o Dr. Anthony Askew, e mais tarde vendido ao Museu Britânico.
436

 O 

texto completo foi traduzido para o latim por volta de meados do século XIX, por M. J. 
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Schwartze e publicada após sua morte, mas só a partir do final do século XIX foi traduzido 

para línguas européias modernas (francês, alemão e inglês). As versões para o inglês foram 

produzidas por G. Mead
437

 e V. Mac Dermot.
438

 Até a descoberta da BCNH em 1945, o 

Códice Askew era o que continha quase todos os escritos gnósticos que sobreviveram à 

supressão de tal literatura tanto no Oriente quanto no Ocidente, sendo os outros dois códices o 

de Bruce
439

 e o de Berlim.
440

 A única edição crítica da Pistis Sophia foi feita por Carl 

Schmidt
441

 no fim do século XIX e início do XX e só foi re-impressa bem depois. Estudiosos 

da Universidade de Laval tem-se esforçado para preparar um aparato crítico referente a esta 

obra, porém só ficará pronto dentro de alguns anos.
442

 Contudo, algumas tentativas de 

interpretação têm surgido.
443

 

A categoria luz aparece mais de mil vezes ao longo do masnuscrito de PS, por isso, 

fez-se necessário uma análise da linguagem referente à luz neste documento. O objetivo é 

demonstrar o quanto a categoria luz estava presente na linguagem de diversas comunidades. 

 

 

 

 

                                                 
437

 George Robert Stowe MEAD. Pistis Sophia: The Gnostic Tradition of Mary Magdalene, Jesus, and His 

Disciples, Teósofica, 1921. 
438

 Violet MACDERMOT. Pistis Sophia. Leiden, The Netherlands: E.J. Brill, 1978. 
439

 O Códice Bruce (também chamado de Codex Brucianus) é um manuscrito gnóstico de propriedade do Museu 

Britânico. James Bruce (Lorde James Bruce of Kinnaird) adquiriu o códice no Alto Egito por volta de 1769. Ele 

foi transferido para o museu juntamente com outros textos orientais em 1842 e reside atualmente na Biblioteca 

Bodleiana (Bruce 96), desde 1848.
 

440
 Este códice é conhecido também como Códice Akhmim, classificado como Papyrus Berolinensis 8502 (BG 

8502). É um manuscrito copta do século V d.C. (possivelmente do final do século IV), descoberto em Akhmim 

Egito. 
441

 Pistis Sophia. Text edited by Carl SCHMIDT; translation and notes by Violet MACDERMOT. Leiden: E. J. 

Brill, 1978. Cf. Outros livros similares http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=01-1959113. Acesso em 

23 jan. de 2012. 
442

 Cf. http://www.naghammadi.org/traductions/traductions.aspx. Acesso em 23 jan. de 2012. 
443

 Mais recentemente algumas tentativas de interpretação foram apresentadas: Jan van RIJCKENBORGH, um 

líder da Rosa Cruz Áurea, influente na Holanda, produziu uma série de anotações de interesse para o estudioso 

sobre o texto de Pistis Sophia que, após sua morte em 1968, foram compiladas e publicadas com o título de Lês 

Mysteres Gnostiques de la Pistis Sophia; O rabino israelense Jodachay BILBAKH apresentou a seus estudantes 

um texto chamado O Evangelho de Pistis Sophia, que foi traduzido do hebraico e circulou entre os membros da 

Fraternidade Jessênia no Brasil, em 2001, com comentários baseados principalmente na cabala; Um livro curioso 

foi publicado por James J. HURTAK e Desiree HURTAK, com mais de 900 páginas, em 1999, com o título de 

PISTIS SOPHIA, A Coptic Gnostic Text With Commentary, mais tarde traduzido para o português; Outro autor, 

conhecido por seus discípulos como o Avatar da Era de Aquário, é o mexicano Samael Aun WEOR (1917-

1977), produziu, entre outras obras, Pistis Sophia Develada (em espanhol); No Brasil se destaca Raul BRANCO, 

economista, membro da Sociedade Teosófica em Brasília. Publicou vários artigos e três livros: Pistis Sophia: os 

mistérios de Jesus (Tradução e Interpretação). Teosófica. Rio de Janeiro: 2009; Os Ensinamentos de Jesus e a 

Tradição Esotérica Cristã. Pensamento, 1999 e O Poder Transformador do Cristianismo Primitivo. Ed. 

Teosófica, 2004. 

http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=01-1959113
http://www.naghammadi.org/traductions/traductions.aspx
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3.4.2. O Manuscrito de Pistis Sophia 

 

Segundo M. Robinson, o manuscrito de PS descreve a Ascensão de Jesus como um 

evento iniciático, e nele são apresentadas interpretações reservadas de vários aforismos e 

parábolas proferidas durante seu ministério público, destacando-se a importância dos 

mistérios ou sacramentos. Mas é principalmente na narração do mito de Sophia que reside seu 

valor inestimável para a tradição cristã.
444

 Está dividido em três partes e seis livros: Na 

primeira, descreve que Jesus permaneceu no mundo após a ressurreição por 11 anos e foi 

capaz, nesse tempo, de ensinar a seus discípulos até o primeiro [isto é, inicial] nível do 

mistério. Estavam com ele em uma montanha, que é chamada ―Lugar de Colheita e de 

Alegria‖
445

, dezenove discípulos (doze homens e sete mulheres). Quando conversava com 

seus discípulos no Monte das Oliveiras, em meio a indefectíveis trovões e relâmpagos, com 

luzes intensas é elevado ao alto: 

 

no décimo quinto dia da lua no mês de Thebet,
446

 que era o dia em que a lua estava 

cheia, quando o sol havia surgido em seu curso, apareceu por trás do sol um grande 

poder de luz brilhando intensamente, e não havia medida para a luz associada a ele. 

Pois este poder saiu da Luz das Luzes e veio do Último Mistério, que é o Vigésimo 

Quarto Mistério de dentro para fora, daqueles que estão nas ordens do segundo 

espaço do Primeiro Mistério. E aquele poder luminoso desceu sobre Jesus, 

envolvendo-o inteiramente enquanto ele estava sentado longe dos seus discípulos. 

Ele brilhou intensamente e não havia medida para a sua luz. 

 

 

O texto fala de seu retorno, trinta horas depois, ―envolto em três vestes de luz‖,
447

 com 

um brilho mais intenso do que quando ele havia ascendido já iniciado nos altos mistérios 

celestes, em que ele explica de forma bastante complicada a existência da humanidade e de 

entidades espirituais de nomes complexos: 

 

                                                 
444

 James M. ROBINSON. From Cliff to Cairo. The Story of the Discoverers and the Middlemen of the Nag 

Hammadi Codices, 1981, pp. 21-58.  
445

 Antonio PIÑERO; José M. TORRENTS; Francisco G. BAZÁN. Evangelhos Gnósticos, Biblioteca de Nag 

Hammadi II. Ésquilo: Lisboa, 2006, p. 190. 
446

 Alguns autores supõem que Thebet correspondia ao mês que ia de meados de dezembro a meados de janeiro. 

No calendário Gregoriano Thebet se refere ao mês de maio, em cuja lua cheia celebra-se o Festival de Wesak 

dos budistas. Esta data é tida como o momento mais propício do ano para a celebração dos Mistérios e para as 

grandes iniciações. A continuação da narrativa de Pistis Sophia, com a reiteração de que todos estes eventos 

ocorreram durante a lua cheia de Thebet, parece confirmar esta hipótese. Ainda hoje, os Ocultistas consideram 

esta data favorável para iniciações e contatos com o astral. Cf. BRANCO. Pistis Sophia: os mistérios de Jesus, p. 

70. 
447

 A Veste a que se refere é provavelmente o Corpo de Luz, ou ‗Corpo Búdico‘, que ele havia deixado para trás 

ao assumir sua ‗Veste‘ de matéria para sua missão salvífica. A linguagem é simbólica, pois todo homem 

encarnado mantém todos seus princípios, ainda que os princípios superiores, como no caso em pauta, o búdico, 

possam permanecer total ou parcialmente dormentes. Cf. BRANCO. Pistis Sophia: os mistérios de Jesus, p. 74. 
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A partir deste dia, vou falar-vos abertamente, desde o princípio da Verdade até o seu 

término (Plenitude); e vou falar, face a face, sem (usar) parábolas. A partir deste 

momento não vos esconderei nada do (mistério) do alto e do lugar da Verdade. Pois, 

autoridade me foi dada, por intermédio do Inefável e do Primeiro Mistério de todos os 

mistérios, para falar-vos, desde o Princípio até a Plenitude (Pleroma), tanto de dentro 

para fora como do exterior para o interior. Ouvi, portanto, para que vos possa dizer 

todas as coisas. 

 

 

As outras duas partes do texto narram algumas instruções aos discípulos, em diálogos, 

incluindo interpretações de caráter oculto de diversos trechos da bíblia e frases ditas em 

público por Jesus, e a explicação de alguns de seus mistérios, dentre eles o ―Mito de Pistis 

Sophia‖,
448

 que, ao contrário da parábola do Filho Pródigo
449

 e do Hino da Pérola,
450

 é muito 

extenso.
451

 Embora seja complicado falar dos personagens de um mito, pois às vezes parece 

difícil saber quem é quem, e mais ainda enquadrá-los nas categorias que a narratologia 

desenvolveu, segue um esforço de apresentar as características deste mito e seus personagens.  

No mito de PS,
452

 as entidades da história representam os princípios do ser humano, 

revelando com isso o sistema psicológico subjacente aos ensinamentos de Jesus. Um nível 

adicional de simbolismo é introduzido no texto, através da gematria,
453

 ou seja, das 

correspondências numéricas das palavras [no original grego], com seus significados mais 

profundos. Seu par é Jesus, um símbolo para a alma espiritual do ser humano que permanece 

nas regiões do Alto, quando Pistis Sophia desce ao caos. Diz o mito que PS estava 

inicialmente no Décimo Terceiro Eon com seus vinte e três irmãos e irmãs. Quando ela viu a 

                                                 
448 Pistij (Pistis) é uma palavra grega que significa fidelidade, confiança, conhecimento, fé, ―Fé de Sophia‖. 

Segundo Raul Branco, não uma fé cega, mas uma fé que surge com a total convicção do conhecimento interior. 

Sofia (Sophia) significa sabedoria em grego. É uma figura feminina, análoga à alma humana e simultaneamente 

um dos aspectos femininos de Deus. ―Fé da Sabedoria‖. Assim, o nome composto Pistis Sophia indica o 

princípio fundamental (fé na Luz do Alto - um aspecto de Deus) que a capacita a realizar sua missão, ou seja, o 

desenvolvimento da sabedoria em ambos os mundos (material e espiritual); Cf. BRANCO. Pistis Sophia: os 

mistérios de Jesus, p. 67, nota 50. 
449

 A parábola do Filho pródigo é a estória de um jovem, que resolve pegar sua parte na herança e sair pelo 

mundo para viver dissolutamente. Quando a herança acaba, precisa tratar dos porcos para sobreviver. Até o dia 

em que, caindo em si, resolve à casa do pai retornar. Chegando próximo é avistado e com grande festa é 

recebido. (Lc 15, 11-32). 
450

 Este hino é uma passagem do apócrifo Atos de Tomé, também chamado de Hino da Alma, Hino da Veste de 

Glória ou Hino de Judas Tomé Apóstolo no País dos Indianos. Conta a história de um jovem, ―filho do rei dos 

reis‖, que é enviado em missão ao Egito para recuperar uma pérola de um dragão. Durante a missão, ele é 

seduzido pelos antigos egípcios e esquece a sua origem real. Entretanto, uma carta enviada pelo rei dos reis 

lembra-o de seu passado e de sua missão, recupera a pérola e retorna. Cf. LAYTON. As escrituras gnósticas, pp. 

433-444. 
451

 Segundo a tradução de R. Branco, o Mito de Sophia ocupa cerca de 120 páginas do livro. 
452

 A história de Pistis Sophia inicia-se no capítulo 30 do primeiro livro e termina no capítulo 82 do segundo 

livro. A partir deste ponto, os ensinamentos de Jesus são apresentados na forma de diálogos com seus discípulos, 

destacando-se Maria Madalena, claramente o discípulo mais avançado do grupo, cf. BRANCO. Pistis Sophia: os 

mistérios de Jesus, p. 19.  
453

 A gematria consiste em uma técnica para explicar uma palavra ou um conjunto de palavras, conferindo um 

valor numérico a cada letra. Cf. BRANCO. Pistis Sophia: os mistérios de Jesus, pp. 43-45.  
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Luz do Alto no véu do Tesouro de Luz,
454

 começou a cantar louvores àquela luz. A partir 

daquele momento, o Terceiro Poder Tríplice, que é o Autocentrado,
455

 passou a odiá-la, no 

que foi seguido pelos doze eons que estão abaixo. O Autocentrado concebeu uma armadilha 

para ela, emanando de si mesmo um poder com aparência de leão e uma hoste de outras 

emanações materiais violentas, enviando-as para as regiões abaixo. PS foi então levada a 

olhar para baixo, vendo a luz do poder com cara de leão.
456

 Sem saber que ele era uma 

emanação do Autocentrado, ela decidiu ir atrás dele, sem seu par, para se apoderar de sua luz, 

pensando que esta luz a possibilitaria ir à Luz do Alto. Tendo descido de seu lugar de origem, 

ela foi levada cada vez mais para baixo, para o caos, com as emanações do Autocentrado e 

dos doze eons perseguindo-a constantemente, atormentando-a e retirando a sua luz. Quando 

ela finalmente viu Jesus rodeado de luz, clamou à Luz das Luzes e proclamou uma série de 

arrependimentos,
457

 como este: 

 

1. Ó Luz das luzes, em quem acreditei desde o princípio, ouve agora, então, ó Luz, o 

meu arrependimento. Salva-me, ó Luz, pois maus pensamentos penetraram em mim. 

 

2. Olhei, ó Luz, em direção às partes inferiores e vi ali uma luz, pensando: irei 

àquela região para receber aquela luz. Fui e me deparei com a escuridão que existe 

no caos abaixo e não pude mais sair dali para ir à minha região, pois estava sendo 

atormentada por todas as emanações do Autocentrado, e o poder com cara de leão 

arrebatou a minha luz interior. 

 

3. Eu clamei por ajuda, porém minha voz não atravessou a escuridão. Olhei para o 

alto, para que a Luz, em quem eu tinha tido fé, pudesse me ajudar. 

 

4. Quando olhei para o alto, vi todos os regentes dos eons, que emgrande número me 

olhavam com desdém, regozijando-se com meu infortúnio, apesar de eu não ter feito 

                                                 
454

 O Tesouro de Luz corresponde ao que os Evangelhos Canônicos e Gnósticos chamam de ―A Vida Eterna, o 

Reino, o Reino do Pai, o Reino de Deus e dos Céus‖. Não é um lugar, mas sim um estado em que há uma total 

consciência da unidade, apesar da paradoxal multidão de seres de luz. O valor gemátrico de Tesouro de Luz é 

idêntico ao do Pleroma permitindo concluir que se trata do mesmo conceito. Cf. BRANCO. Pistis Sophia: os os 

mistérios de Jesus, p. 63, nota  63. 
455

 O Autocentrado, na verdade, é o vilão da estória, que representa a personalidade. Esse é um nome bem 

apropriado para o nosso ―eu‖ egoísta, presunçoso e fútil, que está sempre demandando ser o centro das atenções, 

que busca a gratificação dos sentidos, causando com esse comportamento grande aflição à alma. Os regentes, ou 

arcontes, são os principais aliados do Autocentrado e representam as emoções e paixões do homem. O principal 

agente entre eles é o poder com cara de leão, que representa o egoísmo, a força mais poderosa a afastar o homem 

de Deus e levá-lo ao caos. Esses poderes malévolos não são demônios exteriores, mas aspectos internos do ser 

humano. Eles permanecem ativos e engajados na tentativa de derrubar o homem até que ele consiga sua 

libertação final do caos, Cf. BRANCO. Pistis Sophia: os mistérios de Jesus, p. 101, nota 196. 
456

 A emanação do poder malévolo com cara de leão (o egoísmo) e a perseguição a Pistis Sophia, obedeciam à 

ordem do Primeiro Preceito (um aspecto do poder divino do Primeiro Mistério), indicando que a ‗queda‘ da alma 

na matéria ocorre de acordo com o Plano Divino do Grande Ciclo de manifestação. Cf. BRANCO. Pistis Sophia: 

os mistérios de Jesus, p. 102, nota 199. 
457

 A palavra Metanoia significa conversão, penitência, arrependimento e está no cerne da tradição cristã. 

Porém, no original grego, tinha o significado bem mais amplo: mudança na maneira de pensar ou mudança no 

estado mental da pessoa. Cf. DANKER, A Greek-English lexicon, pp. 719-720. Portanto, cada ‗arrependimento‘ 

de PS no mito indica uma transformação mental, que por sua vez se reflete em mudanças de atitudes, valores e 

comportamento. 
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nenhum mal a eles; odiavam-me sem motivo. Quando as emanações do 

Autocentrado viram os regentes dos eons regozijando-se com meu infortúnio, elas 

sabiam que os regentes dos eons não viriam em meu socorro; e aquelas emanações, 

que me atormentavam sem razão, tomaram coragem e tiraram de mim a luz que eu 

não havia tirado delas. 

 

5. Portanto, agora, ó Luz da Verdade, tu sabes que fiz estas coisas em minha 

inocência, pensando que o poder-de-luz com cara de leão pertencia a ti; e o pecado 

que cometi é notório diante de ti. 

 

6. Não permitas mais que eu continue no despojamento, ó Senhor, pois tive fé em 

tua luz desde o princípio; ó Senhor, ó Luz dos poderes, não permitas mais que eu 

fique sem minha luz. 

 

7. Pois, por tua causa e por causa de tua luz caí nesta opressão e estou coberta de 

vergonha. 

 

8. E, por causa da ilusão de tua luz, tornei-me uma estranha aos meus irmãos, os 

invisíveis, e às grandes emanações de Barbelô. 

 

9. Isto aconteceu comigo, ó Luz, porque desejei fervorosamente tua morada; agora a 

ira do Autocentrado se abateu sobre mim — daquele que não ouviu tua ordem para 

emanar da emanação do poder dele — porque eu estava no eon dele sem realizar o 

seu mistério. 

 

10. E todos os regentes dos eons zombaram de mim. 

 

11. Fiquei naquela região lamentando-me e procurando a luz que eu havia visto no 

alto. 

 

12. E os guardas dos portais dos eons procuraram-me, e todos os que permaneciam 

em seu mistério zombavam de mim. 

 

13. Porém, voltei-me para o alto em tua direção e tive fé em ti. Agora, portanto, ó 

Luz das luzes, estou sendo atormentada na escuridão do caos. Se agora vieres me 

salvar — grande é tua compaixão — então ouve-me verdadeiramente e salva-me. 

 

14. Salva-me da matéria desta escuridão, para que eu não fique submersa nela e para 

que possa ser salva das emanações e dos malefícios do deus Autocentrado que me 

atormenta. 

 

15. Não permitas que esta escuridão me submerja e não deixes que este poder com 

cara de leão devore inteiramente o meu poder, nem que este caos o encubra. 

 

16. Ouve-me, ó Luz, pois tua graça é preciosa, e tem condescendência de mim, 

segundo a grande compaixão de tua Luz. 

 

17. Não afastes de mim o teu olhar, pois estou sendo muito atormentada. 

 

18. Apressa-te, ouve-me e salva meu poder. 

 

19. Salva-me dos regentes que me odeiam, pois tu conheces minha opressão e 

tormento e o tormento de meu poder que retiraram de mim. Aqueles que me fizeram 

todas estas maldades estão diante de ti; cuida deles de acordo com tua vontade. 

 

20. Meu poder procurava em meio ao caos e à escuridão. Esperei que meu par viesse 

e lutasse por mim, mas ele não veio. Confiei que viria emprestar-me poder e não o 

encontrei. 
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21. E, quando procurei a luz, deram-me escuridão; e, quando procurei meu poder, 

deram-me matéria. 

 

22. Agora, portanto, ó Luz das luzes, que a escuridão e a matéria que as emanações 

do Autocentrado trouxeram sobre mim voltem-se contra elas como uma cilada, e 

que elas se enredem aí, recebam sua recompensa, possam cair e não voltar para a 

região do Autocentrado. 

 

23. Que elas permaneçam na escuridão e não vejam a luz; que vejam o caos para 

sempre, e não permitas que olhem para o alto. 

 

24. Traze sobre elas a tua vingança, e que teu julgamento seja feito sobre elas. 

 

25. Não permitas, de agora em diante, que elas entrem na região de seu deus 

Autocentrado. Não permitas que as emanações do Autocentrado penetrem em suas 

regiões; pois o deus delas é ímpio e orgulhoso e achou que havia feito esta maldade 

por conta própria, não sabendo que, se eu não houvesse sido rebaixada de acordo 

com teu comando, ele não teria tido nenhuma autoridade sobre mim. 

 

26. Porém, quando tu me rebaixaste, por teu comando, elas me perseguiram ainda 

mais e suas emanações acrescentaram dor à minha humilhação. 

 

27. E tiraram de mim um poder-de-luz e me atormentaram, com o fito de retirar toda 

a luz que havia em mim. Por tudo isto que fizeram comigo, não permitas que 

ascendam ao décimo terceiro eon, a região da Retidão. 

 

28. Mas, não deixes que sejam incluídas entre aqueles que purificam a si mesmos e a 

sua luz e entre aqueles que se arrependerão prontamente, para que possam 

rapidamente receber mistérios na Luz. 

 

29. Pois elas tiraram a minha luz, o meu poder começou a diminuir eestou destituída 

de minha luz. 

 

30. Agora, portanto, ó Luz que está em ti e está comigo, canto louvores a teu nome, 

ó Luz, na glória. 

 

31. Que minha canção de louvor te agrade, ó Luz, qual um excelente mistério que é 

recebido nos portais da Luz, a qual aqueles que se arrependerem vão cantar, e cuja 

luz eles purificarão. 

 

32. Agora, portanto, que todas as coisas materiais se regozigem; procurai a Luz, 

todas vós, para que o poder de suas almas, que está em vós, possa viver. 

 

33. Porque a Luz ouviu as coisas materiais e não deixará nenhuma sem antes 

purificá-la. 

 

34. Que as almas e as matérias louvem o Senhor de todos os eons e [que] as matérias 

e tudo o que está neles [louvem-no]. 

 

35. Porque Deus há de salvar suas almas de todas matérias e uma cidade será 

preparada na Luz, e todas as almas que forem salvas vão morar naquela cidade e 

herdá-la. 

 

36. E as almas daqueles que receberem mistérios vão morar naquele lugar, e aqueles 

que tenham recebido mistérios em seu nome vão morar ali. 
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As cinco primeiras estrofes do primeiro arrependimento de PS indicam as causas de 

sua situação aflitiva: inocência (ignorância) que ocorre na ausência de conhecimento; falta de 

discernimento, ao confundir o poder do egoísmo com a luz do Alto; maus pensamentos que 

retro-alimentam o desespero da alma perdida no caos; o sentimento de impotência face aos 

tormentos dos regentes. A essência dos treze arrependimentos de Pistis Sophia é a sua 

insistente lamentação por seus tormentos e pela perda de sua luz.
458

 

Os insistentes apelos de PS à Luz do Alto são finalmente ouvidos e, após seu sexto 

arrependimento, seu pecado de descer ao caos, sozinha, sem seu par, é perdoado e Jesus, por 

sua própria conta, leva PS para ―uma região um pouco mais espaçosa no caos‖. Este alívio 

relativo das opressões do caos parece uma indicação da Primeira Iniciação. Quando os 

regentes notaram que PS não tinha sido retirada inteiramente do caos, retornaram com 

esforços redobrados para afligi-la e, então, ela continuou a apresentar seus arrependimentos. 

Depois do nono arrependimento, sua súplica pedindo ajuda à Luz foi parcialmente aceita e 

Jesus foi enviado pelo Primeiro Mistério (a mente pura reforçada pelo poder do Cristo 

interior) para ajudá-la a escapar secretamente do caos.  

A partir deste momento PS percebe Jesus como uma Luz brilhando intensamente, 

provavelmente uma indicação da abertura de sua visão espiritual, ou expansão de consciência 

devido a Segunda Iniciação. Mas os desejos e as emoções provocados pelas coisas materiais 

continuam a ser sentidos, pois as emanações de Autocentrado e os poderes dos regentes 

mudam à medida que o ser humano conquista as vibrações mais grosseiras. Depois do décimo 

terceiro arrependimento, Jesus envia por sua própria conta um poder de luz para ajudá-la e 

levá-la às regiões mais elevadas do caos. O processo iniciático continua com a décima quarta 

invocação, quando um poder de luz é enviado pelo Primeiro Mistério (o poder da pura luz de 

Cristo), e os dois poderes juntam-se se tornando uma grande corrente de luz, formando uma 

coroa protetora de luz sobre a cabeça de PS. Esta parece uma descrição do glorioso estágio de 

iluminação alcançado com a Terceira Iniciação, um estágio em que períodos de consciência 

da unidade com Deus e com o Todo são alternados com a consciência de dualidade normal do 

mundo. Depois dos treze arrependimentos, PS canta onze canções de louvor à Luz. Eis a 

primeira: 
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1. Cantarei louvores a ti, ó Luz, pois ansiava vir a ti. Cantarei louvores, ó Luz, pois 

tu és minha libertadora. 2. Não me deixes no caos. Salva-me, ó Luz do Alto, pois és 

tu que tenho louvado. 3. Tu me enviaste tua luz por ti mesmo e me salvaste. 

Levaste-me às regiões mais elevadas do caos. 4. Que as emanações do 

Autocentrado, que me perseguem, se afundem nas regiões inferiores do caos, e não 

as deixe chegar às regiões mais elevadas para ver-me. 5. Que uma grande escuridão 

possa cobri-las, e uma nuvem escura as envolva. E que elas não me vejam na luz de 

teu poder, que tu me enviaste para me salvar, para que elas não possam ter domínio 

sobre mim outra vez. 6. Não deixes que se cumpram seus planos de tirar o meu 

poder. Na medida em que falarem contra mim, para tirar a minha luz, tira a luz delas 

e não a minha. 7. Elas se propuseram retirar toda a minha luz, mas não conseguiram 

fazê-lo, pois teu poder-de-luz estava comigo. 8. Como elas deliberaram sem tua 

ordem, ó Luz, por isto elas não foram capazes de retirar a minha luz. 9. Porque tenho 

tido fé na Luz, não terei medo; a Luz é a minha libertadora e não terei medo. 

 

 

A partir de então, a alegria de PS torna-se o tema central de suas canções de louvor nas 

quais ela reitera sua determinação de permanecer firme e nunca mais se afastar da luz. Mas os 

poderes das trevas não desistem e novas emanações mais fortes do Autocentrado são enviadas 

para juntarem-se às outras, que mudam de aparência, para oprimir PS e levá-la para o fundo 

do caos outra vez. Depois de sua décima sexta invocação suplicando pela ajuda que lhe havia 

sido prometida, ela é salva mais uma vez pela corrente de luz, com a ajuda dos Arcanjos 

Miguel e Gabriel. Jesus também desce ao caos para ajudar PS e faz com que ela pise sobre a 

principal emanação malévola de Autocentrado, uma serpente com sete cabeças. Com a 

vigésima quarta invocação finalmente chega o momento de levar PS permanentemente para 

fora do caos de volta para o décimo terceiro eon.  

Pode parecer um anticlimax, um mero retorno a sua região de origem. É dito que PS 

alcança sua liberação final no exato momento em que Jesus está no Monte das Oliveiras com 

seus discípulos no processo de ser elevado às alturas envolto em luz. Temos assim a indicação 

da Quinta Iniciação, tanto do ponto de vista da individualidade glorificada, Jesus, quanto da 

personalidade ―arrependida‖ finalmente libertada da prisão do mundo, Pistis Sophia. O 

manuscrito de PS culmina com a revelação de que o destino de todas as almas é o retorno à 

Casa do Pai (Luz do Alto), como indica a Parábola do Filho Pródigo e o Hino da Pérola, já 

mencionados. 

O constante apelo de PS à Luz, como o único elemento capaz de libertá-la do caos, 

tem um paralelo com a união no rito da Câmara Nupcial mencionado no EvFi.
459

 Como 

vimos, a união por meio da câmara nupcial era o modo de se receber a luz no plano celeste, de 
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se voltar ao lugar de origem, à Casa do Pai, à Luz do Alto. Esse casamento do indivíduo 

espiritual com seu anjo seria uma representação do casamento da Sophia inferior (Acamoth) 

com o Salvador. A união representada na câmara nupcial refletiria uma unidade arquetípica. 

Tanto PS quanto o EvFI mostram que a reunião dessas duas partes separadas resgataria a 

unidade andrógina original, o retorno à Luz do Alto. A câmara nupcial simbolizaria a volta a 

esse andrógino primordial, por meio da reunião de duas partes antes unidas.  

 

3.4.3. Luz no QE em diálogo com Pistis Sophia 

 

A primeira pergunta que vem à nossa cabeça é se há possibilidade de diálogo entre PS 

e QE em relação a linguagem referente à luz. Por um lado, PS é um documento inigmático, de 

uma linguagem difícil e precisaria de bem mais tempo para se chegar a considerações mais 

precisas. Por outro lado, percebe-se que a luz que aparece mais de mil vezes neste manuscrito 

representa sempre a divindade superior (Deus). Para o QE, é graças ao Lógos (vida e Luz) que 

os seres humanos veem à luz. É ele que os conduz à plenitude da luz/vida. Em PS também 

encontramos uma referência ao lugar de onde surgiu o salvador semelhante ao QE: 

 

Senhor, nos revele aquele chamado ‗Homem‘, para que conheçamos a magnitude 

precisa da glória dele. O Salvador perfeito disse, ―Quem tiver ouvidos para ouvir, 

ouça! O Primeiro Progenitor Pai Adão veio da Luz resplandecente (portanto é 

chamado ‗Olho de Luz‘) também como os anjos sagrados, sendo indescritíveis, sem 

sombra, e continuamente se alegrando em suas habilidades de raciocinar - um 

presente que eles receberam do Pai deles. A soberania inteira do ‗Filho do Homem - 

Filho de Deus‘ é repleta de felicidade indescritível e sem-sombra, com regozijo 

contínuo sobre tamanha glória imperecível, a qual nunca tinha sido revelada a 

ninguém até agora. Eu vim da Primeira Luz Infinita e Auto Gerada para revelar tudo 

a vocês.
460

 
 
 

O QE caracteriza Jesus como a própria luz de Deus em forma humana; diz que essa luz 

primordial liga Jesus ao universo inteiro, visto que, nos termos de João, ―todas as coisas 

foram feitas por intermédio do Verbo (logos; ou luz)‖.
461

 Para PS: ―Todos que vem para este 

mundo vem como uma gota de Luz e são guardados pela Luz‖, pois o salvador vem do reino 

celestial pela vontade direta da Grande Luz, escapando da escravidão da atmosfera e desperta 

cada gota enviada por Sophia, para que cada uma possa gerar muitos frutos através dele, se 

aperfeiçoar através dele, e se unir com o Pai através dele; para que os filhos de Sophia possam 

ser justificados a respeito da imperfeição deles, e possam obter a glória e a honra legítima de 
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acesso ao Pai deles, e conheçam as verdadeiras palavras de Luz. Todos foram enviados pelo 

Filho, recebendo Luz para escapar dos planos malignos do ar, para pisar nas intenções 

maliciosas deles, superando a tentação da imoralidade carnal e da libertinagem.  

 De acordo com PS, o Infinito que vivia antes do universo ser formado era o Pai 

autonutrido e autogerado. Ele era repleto de impressionante luminescência, de modo 

indescritível. No início, foi decidido que a aparência dele seria um grande poder. 

Imediatamente, a Luz assumiu a aparência do Homem Imortal Andrógino (que é o Salvador); 

através dele a humanidade teria a oportunidade de alcançar a salvação. A partir da sua 

interpretação PS evoca diversas vezes o mantra ―Confio em ti ó Luz‖. O processo iniciático 

de que se refere o manuscrito de PS é gnóstico-dualista e tem por base o afastamento, dentro 

do corpo, através da força batismal.  

No QE, a luz é Jesus, enquanto em PS a Luz é Deus e o papel de Jesus parece ser o de 

um compassivo observador. Porém, com o transcorrer da história a situação vai se alterando: 

Jesus é o par natural de PS, tendo preservado sua pureza original, pode agir como Salvador de 

sua contrapartida inferior. O mito descreve a peregrinação da alma na etapa de retorno à casa 

do Pai. Inicialmente Jesus, representando o poder da mente pura, com seu discernimento e 

determinação, ajuda PS por sua própria conta. A ajuda vem por intermédio de Jesus. Nesse 

sentido, Jesus simboliza a consciência do Eu Superior e PS a do eu inferior, estando 

intimamente ligados, ainda que com papeis diferentes a representar no Plano Divino. Portanto, 

a libertação final da personalidade transformada é coincidente com a glorificação final da 

individualidade tornada Perfeita.  

 

3.5. A CATEGORIA LUZ NOS MANUSCRITOS DE QUMRAN  

 

3.5.1. Introdução 

 

Na Palestina, nas proximidades do Mar Morto, no verão de 1947, um jovem pastor 

beduíno chamado Muhammad Edh-Dhib, à procura de uma ovelha perdida no deserto da 

Judéia, entrou em uma caverna e achou alguns jarros cheios de rolos de papel antigos. Entre 

os escritos havia textos bíblicos e também textos sectários que revelam certa diversidade no 

judaísmo antigo. Os documentos de Qumran ficaram conhecidos pelos nomes de 

―Manuscritos do Mar Morto‖
462

 ou ―Rolos do Deserto de Judá‖ e propiciaram uma grande 
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quantidade de fontes para o estudo do judaísmo antigo e para o entendimento de textos 

cristãos com motivação e background judaicos.
463

 

A notícia da descoberta divulgou-se e outros beduínos começaram a fazer pesquisas 

por conta própria, de tal modo que em Dezembro de 1947, a Universidade Hebraica de 

Jerusalém, por meio do arqueólogo judeu Eliezer Lipa Sukenik, que tinha intuído a 

antiguidade dos documentos e a sua ligação aos essênios, comprou um maço contendo três 

manuscritos, que hoje se conservam através de réplicas no Santuário do Livro em Jerusalém. 

Entretanto, em Fevereiro de 1948, Mar Atanásio mostrou os 4 rolos da 1Q à ASOR (American 

School of Oriental Research) para ver se os seus técnicos podiam decifrar aquela estranha 

escrita. Contudo, o início da guerra pela independência de Israel obrigou-o a emigrar para os 

Estados Unidos, levando consigo os manuscritos, que foram comprados mais tarde pelo novo 

Estado de Israel por 250 mil dólares. Em Julho de 1948, com a divisão da Palestina entre 

Israel e Jordânia, a parte oriental da Palestina, chamada Cisjordânia, ficou integrada no Reino 

Hashemita da Jordânia e, logo no começo de 1949, o Departamento de Antiguidades da 

Jordânia, em colaboração com a École Biblique et Archéologique Français e e outras 

instituições científicas de Jerusalém oriental, empreendeu escavações na região de Qumran, 

cujas descobertas arqueológicas foram logo estudadas e publicadas. 

De 1955 a 1956, novas escavações, dirigidas pelo dominicano R. De Vaux, acabaram 

por descobrir as 11 grutas de Qumran, sendo as mais importantesa 1 Q descoberta em 1947, a 

4 Q em 1952, a 11 Q em 1956. Depois de algumas hesitações e divergências é a De Vaux que 

se deve o sistema em vigor das siglas para a citação dos documentos de Qumran, apontando o 

número da gruta e a inicial de cada documento (1 QS = Serek HaYahad; 1 QM = Milhamah; 

1Q P = Pesher de Habacuc; 1 QH = Hodayot; f indica fragmento: 1 Q 35f7) ou antepondo a 

este o M (grutas de Murabba`at), ou pospondo o P (papiro).
464

 

De acordo com Allegro, os conhecimentos arqueológicos e a análise do Carbono 14 

permitiram uma datação bastante precisa para todo aquele valioso e extraordinário achado. 

Em termos de manuscritos hebraicos da Bíblia, dava-se um enorme salto qualitativo que 

permitia passar do século X da nossa era cristã para o século II a.C. Por seu lado, a descoberta 
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de moedas, sobretudo na zona do Hirbet Qumran, sem que nenhuma se descobrisse nas grutas, 

permitiu uma datação muito aproximada dos fatos, que se escalonam entre 152 a.C. até 135 

d.C.
465

  

É encontrado um forte dualismo entre luz e trevas nos MMM (I QS III e 1QM) e este 

tem sido objeto de considerável interesse e discussão.
466

 Haveria membros de Qumran na CJ? 

Teriam eles entrado na CJ depois da destruição de Qumran na época da guerra judaica pós-

70? A CJ buscava diálogo com ―os‖ de dentro usando um vocabulário próprio dos essênios? 

De fato, é significativo notar que o dualismo encontrado no QE é característico dos MMM, 

como veremos logo adiante. 

 

3.5.2. QS III: Luz na Regra da Comunidade
467

 

 

O I QS III ou Serek HaYahad (Manual de Disciplina ou A Regra da Comunidade) é o 

documento legislativo mais importante nos MMM descobertos na gruta 1, em 1947.
468

 

Provavelmente, seu autor seja o próprio fundador da comunidade, conhecido nos textos como 

o Mestre da Justiça, cuja função era guiar os fiéis pelo caminho justo e fazer conhecer a 

iminência e o resultado do juízo divino.
469

 Pelo que parece a Comunidade de Qumran tinha 

duas classes: os ―Monásticos‖ e os casados. Essa conclusão pode ser tirada da própria Regra 

da comunidade, que contém as normas e as disposições válidas para os membros da 

comunidade que tinham uma vida praticamente ―monástica‖ e do Documento de Damasco e a 

Regra Anexa que contém normas para os membros casados. Os membros da comunidade de 

Qumran, segundo os textos, se dirigiam uns aos outros como ―filhos da luz‖ (1QS 1,9; 

3,13.25), ―filhos da justiça‖ (1QS 3,20.22; 9,14), ―filhos da verdade‖ (1QS 4,5), ―homens de 
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santa perfeição‖ (1QS 8,20), ―homens de santidade‖ (1QS 5,18), ―conselho de santidade‖ (1 

QS 8,21), ―aqueles que se consagram a si mesmos (1QS 5,8) e ―comunidade‖ (1QS 1,1). 

 A Regra da Comunidade é uma obra sectária, crucial para a compreensão da vida na 

comunidade em Qumran. Nela encontramos temas como a admissão de novos membros, a 

conduta nas refeições em grupo, e até doutrinas teológicas (crença no dualismo cósmico e na 

predestinação).
470

 Nesta regra, luz aparece 17 vezes (1,9; 2,16; 3,3.7.13.19.20.20.24.25.25; 

4,8; 10,1.2; 11,3.3.5), sempre relacionada ao manancial do conhecimento e em oposição a 

trevas. Luz e trevas correspondem ao bem e ao mal e são como duas potências ativas, dois 

meios transcendentes, superiores ao homem, que o faz seguir para o caminho do bem ou para o 

caminho do mal.
471

 Portanto, o conflito entre justos e maus era visto na perspectiva de um 

conflito entre justiça e maldade, entre o Anjo da luz e o Anjo das trevas, entre o espírito da 

verdade e o espírito da falsidade, entre Miguel e Belial. Esse conflito teve início na criação e 

culminará numa batalha escatológica
472

 dos filhos da luz contra os filhos das trevas:
473

  

 

Vacat. Para o sábio, para que instrua e ensine todos os filhos da luz sobre a história 

de todos os filhos do homem, acerca de todas as classes de seus espíritos, segundo 

os seus signos, acerca de suas obras em suas gerações, e acerca da visita de seu 

castigo e do tempo de sua recompensa. Do Deus de conhecimento provém tudo o 

que é e o que será. Antes que existissem fixou todos os seus planos e quando 

existem completam as suas obras de acordo com as suas instruções, segundo o seu 

plano glorioso e sem mudar nada. Em sua mão estão as leis de todas as coisas, e ele 

as sustenta em todas as necessidades. Ele criou o homem para dominar o mundo, e 

pôs nele os espíritos, para que caminhe por ele até o tempo de sua visita: são os 

espíritos da verdade e da falsidade. Do manancial da luz provêm as gerações da 

verdade, e da fonte das trevas as gerações de falsidade. Na mão do Príncipe das 

luzes está o domínio sobre todos os filhos da justiça; eles andam por caminhos de 

luz. E na mão do Anjo das trevas está todo o domínio sobre os filhos da falsidade; 

eles andam por caminhos de trevas. Por causa do Anjo das trevas se extraviam todos 

os filhos da justiça, e todos os seus pecados, suas iniquidades, suas faltas e suas 

obras rebeldes, estão sob o domínio de acordo com os mistérios de Deus, causados 

pelo domínio de sua hostilidade; e todos os espíritos de seu lote fazem cair os filhos 

da luz. Porém o Deus de Israel e o anjo de sua verdade ajudam todos os filhos da 

                                                 
470

 O Documento de Damasco é mais primitivo no desenvolvimento teológico da comunidade de Qumran do que 

a Regra da Comunidade. A relação literária entre o I QS e os outros escritos encontrados nas grutas tem sido uma 

base para a datação tardia da Regra da Comunidade. Neste sentido, o Comentário de Habacuc, os Hinos de Ação 

de Graças, a Regra da Guerra e a Regra da Congregação mostram uma relação mais próxima com o Documento 

de Damasco do que com a Regra da Comunidade. A ordem cronológica seguiria assim em três grupos: primeiro, 

o Comentário de Habacuc, o Documento de Damasco e os Hinos; segundo, a Regra da Guerra e a Regra da 

Congregação; e terceiro, a Regra da Comunidade. Cf. H. A. BUTLER. The Chronological Sequence of the Scrolls 

os Qumran Cave One, pp. 533-538; CHARLESWORTH, A Critical Comparison of the Dualism in IQS 3:13-

4:26 and the Dualism Contained in the Gospel of John, p. 410. 
471

 Jaime Vázquez ALLEGUE. Los Hijos de la Luz y los Hijos de las Tinieblas. El Prólogo de la Regla de la 

Comunidad de Qumrán. Estella: Verbo Divino, 2000, pp. 72-85. 
472

 Elisa RODRIGUES. (et al). ―Batalha escatológica‖. In: Palavra de Deus, Palavra da Gente: as formas 

literárias na Bíblia. São Paulo: Paulus, 2004, pp. 164-165. 
473

 Herbert Gordon MAY. Cosmological Reference in the Qumran Doctrine of the Two Spirits and in Old 

Testament Imagery. In: JBL 82.1 (1963), p. 6. 



184 

 

 

 

luz. Ele criou os anjos da luz e das trevas, e sobre eles fundou todas as obras (1QS 

III,13-25). 

 

Neste trecho são encontrados os ―filhos da luz‖ e os ―filhos das trevas‖; o ―Príncipe 

das luzes‖ e o ―Anjo das trevas‖; os ―caminhos de luz‖ e os ―caminhos de trevas‖. Há dois 

espíritos que guerreiam um contra o outro – o Espírito da Verdade e o Espírito da 

Perversidade. O Espírito da Verdade
474

 procede de uma fonte de luz, e o Espírito da 

Perversidade de uma fonte de trevas (1QS 3,19).
475

 Cada um destes dois espíritos domina 

sobre uma parte da humanidade, que se encontra nitidamente dividida entre dois grupos: os 

filhos da luz ou da verdade e os filhos das trevas ou da perversidade. Na mão do Príncipe da 

luz está o domínio sobre os filhos da justiça; eles caminham pelos caminhos da luz; mas na 

mão do Anjo das trevas está o domínio sobre os filhos da impiedade; eles andam pelos 

caminhos das trevas.   

Observa-se que estes ―dois espíritos‖ são elementos alternativos oferecidos ao homem 

pelo próprio Deus. Foi ele quem os criou e é ele quem vem em socorro de todos os filhos da 

luz. A grande batalha espiritual entre a luz e as trevas continuará até o momento da visitação 

de Deus, isto é, até o último julgamento, o momento quando Deus destruirá o espírito maligno 

para sempre:
476

 

 

Pois Deus estabeleceu os espíritos em media igual até a idade final e plantou ódio 

eterno entre suas divisões. A verdade abomina as ações da mentira, e a mentira odeia 

todas as formas de verdade. E sua luta é feroz em todas suas disputas, pois elas não 

caminham juntas. Deus, nos mistérios de seu conhecimento e na sabedoria de sua 

glória, fixou um fim para a existência da injustiça, e no tempo de sua visita a 

destruirá para sempre. Então a verdade se levantará para sempre no mundo que se 

contaminou em caminhos de maldade durante o domínio da injustiça, até o momento 

decretado para o juízo. Então purificará Deus com sua verdade todas as obras do 

homem, e refinará para si a estrutura do homem arrancando todo espírito de injustiça 

do interior de sua carne, e purificando-o com o espírito de santidade de toda ação 

ímpia (1QS 4,16-21). 

 

 

A comunidade de Qumran acreditava que Deus havia dividido a humanidade em dois 

campos opostos e que os seus membros eram os verdadeiros filhos da luz. Como membro da 

                                                 
474

 Cf. BOISMARD. La Literatura de Qumran y los Escritos de San Juan. In: CuBi 12 (1955), pp. 258- 259. 
475

 Jerome MURPHY O‘CONNOR. ―La verité chez saint Paul et à Qumran‖. Revue Biblique. 72 (1965), pp. 29-

76. 
476

 A comunidade de Qumran acreditava na doutrina da divina eleição. Na ―Regra da comunidade‖ a palavra 

―sorte‖, ―destino‖, repete-se catorze vezes. É usada em dois sentidos relacionados. Em certos contextos fala da 

―sorte‖ do homem na vida, isto é, o destino permitido por Deus a cada indivíduo. Em outros contextos, fala de 

duas divisões do ser humano. A primeira se refere aos justos, chamados ―homens do destino de Deus‖; a segunda 

divisão compõe-se dos perversos, conhecidos como ―homem do destino de Belial‖. Cf. Charles F. PFEIFFER. 

The Dead Sea Scrolls. Grande Rapids: Baker Book House, 1962, p. 56. 



185 

 

 

 

comunidade, não deveria retribuir a ninguém com o mal (1QS 10,17), nem se interessar pela 

violência (1QS 10,18-19). Antes, deveria desejar o bem (1QS 10,18). No entanto, isto nada 

mudava no ódio eterno contra todos os filhos das trevas (1QS 9,21-22), na ira contra os 

homens de maldade (1QS 10,19-20) e na falta de misericórdia para com os apóstatas (1QS 

10,20-21).
477

 Ainda que cônscios da grande batalha entre o reino da luz e o reino das trevas, 

os membros da comunidade estavam certos da proteção divina sobre suas vidas. Essa 

proteção era resultado da observância da Lei, da busca da vontade de Deus em todas as coisas 

e do fato de se abandonarem espontaneamente nele.
478

 Por causa de sua devoção à verdade, 

os ―filhos da luz‖ são chamados de ―testemunhas da verdade‖ (1QS 8,6) e, por causa disso, 

odeiam a injustiça. A verdade é vista, ainda, como um meio de purificação e de santificação, 

uma vez que as consequências inerentes da destruição do espírito do mal e a vitória do 

espírito da verdade se manifestam como uma purificação moral da humanidade.  

Muito da literatura sectária de Qumran – na postura daqueles que atuaram para 

instaurar um isolamento próprio absoluto diante dos outros, tidos por impuros – de alguma 

forma é relacionada ao dualismo apocalíptico de 1Enoque encontrados na Gruta 4.
479

 É 

característico deste documento afirmar ser a história o cenário de um conflito entre luz e 

trevas que culminará numa grande batalha escatológica:  

 

Daqui em diante, aos santos seja dito que procurem nos céu os segredos da retidão, a 

porção da fé; semelhante ao sol nascido sobre a terra, enquanto a escuridão se vai. 

Alí haverá luz interminável; eles não entrarão em contagem de tempo, pois a 

escuridão será previamente destruída e a luz aumentará diante do Senhor dos 

espíritos; diante do Senhor dos espíritos a luz da honradez aumentará para sempre. 

 

 Os textos enoquitas testemunham que a origem do mal no mundo tem uma causa 

sobre-humana oriunda de uma rebelião angelical.
480

 Esse é um motivo central do dualismo 

apocalíptico e é assim também declinado na Regra da Comunidade, como vimos em 1QS III 

13-25.  
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 3.5.3. 1QM: Luz na Regra da Guerra 

 

A mais famosa das composições escatológicas é provavelmente o 1QM ou 

1QMilhamah, Manuscritos da Guerra da Caverna 1 e daí  a abreviação, chamado por Sukenik 

de ―A Regra da Guerra‖ ou ―Livro da Guerra dos Filhos da Luz contra os Filhos das Trevas‖. 

Segundo Geza Vermes, esta obra não deve ser confundida com um manual militar da arte da 

guerra pura e simplesmente. É um escrito teológico, e a guerra mencionada simboliza a luta 

eterna entre os espíritos da Luz e das Trevas. As fases de sua batalha são fixadas previamente, 

seu plano estabelecido e sua duração predeterminada. As forças oponentes são equilibradas, e 

somente com a intervenção da ―poderosa mão de Deus‖ é que esse equilíbrio entre elas é 

perturbado, quando então ele desfere um ―golpe perpétuo‖ contra ―Satanás e todas as hostes 

de seu reino‖.
481

 

Descobertas de fragmentos nas Cavernas 4 e 5 de Qumran sugerem que a versão 

conservada é um documento composto baseado em obras que datam da segunda metade do 

século II a.C.
482

 Para V. Miranda, deve ter sido produzido a partir do final do quinto século 

a.E.C., porque a descrição que faz da formação de batalha do exército dos filhos da luz 

apresenta semelhanças com os relatos e táticas de manuais militares gregos. Apesar de todas 

as semelhanças formais, V. Miranda apresenta também grandes diferenças entre 1QM e os 

manuais militares antigos.
483

 De modo que fica um pouco difícil uma datação exata. 

 O Rolo da Guerra fala de um conflito escatológico, uma batalha entre povos e nações, 

enfatiza a condução da guerra santa segundo a Lei de Moisés e explica que diversas batalhas 

devem irromper antes da vitória final de Deus. A formação do exército dos filhos da luz é 

descrita em detalhe, incluindo as armas usadas.
484

 A primeira parte da Regra da Guerra 

resume o curso de uma guerra que durará quarenta anos
485

 e será travada entre aqueles a quem 
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o texto chama de ―filhos da luz‖ e ―filhos das trevas‖. Alguns textos da literatura bíblica 

mencionam essa ocasião por meio de expressões como: ―virá o fim‖ (Mt 24,14), ―dia do 

juízo‖ (Mt 10.15) e ―naquele dia‖ (Mt 7.22): 

 

O primeiro ataque dos filhos da luz será lançado contra o lote dos filhos das trevas, 

contra o exército de Belial, contra a tropa de Edom e de Moab e dos filhos de Amon 

e a tropa de... e de Fislistéia, e contra as tropas dos Kittim de Assur e os que ajudam 

dentre os ímpios da aliança. Os filhos de Levi, os filhos de Judá e os filhos de 

Benjamim, os exilados do deserto, guerrearão contra eles. ... contra todas as tropas, 

quando os filhos da luz exilados no deserto dos povos retornarem para acampar no 

deserto de Jerusalém. E depois da guerra subirão dali... dos Kittim no Egito. E a seu 

tempo, sairá com grande fúria para guerrear contra os reis do norte, e sua cólera 

exterminará e cortará o chifre de... Seguirá um tempo de salvação para o povo de 

Deus e um período de domínio para todos os homens de seu lote, e destruição eterna 

para todo lote de Belial. Haverá pânico grande entre Jafé e cairá Assur, e não haverá 

socorro para ele; o domínio dos Kittim se acabará sendo abatida a impiedade sem 

que fique um resto e não haverá escape para os filhos das trevas (1QM I, 1-9). 

 

 

Outras passagens designam a guerra como o ―dia da vingança‖ (1QM, VII, 5; cf. 

1QM, XV, 3) e a ―batalha de Deus‖ (1QM, IX, 5). Os filhos da luz e o lote das trevas 

guerrearão juntos pelo poder de Deus, entre o grito de uma multidão imensa e o clamor dos 

deuses e dos homens, no dia da calamidade. Será um tempo de tribulação para todo o povo 

redimido por Deus. De todas as tribulações, nenhuma será como esta, desde sua aceleração até 

que se complete a redenção eterna (cf. 1QM I, 11-12; 4QM496 [4papQMf] I, 2-9).
486

 O 

tratado da guerra tem como pano de fundo uma longa tradição bíblica sobre uma guerra final 

no fim dos tempos citada no livro de Ezequiel (38-39), Daniel (7-12) e também no 

Apocalipse, em que uma guerra é descrita entre as forças terrestres e celestes (Ap 12,1-

22,5).
487

 

Na guerra, os filhos da luz serão os mais fortes durante três lotes para derrotar a 

impiedade; e em outros três, o exército de Belial
488

 se cingirá para fazer retroceder o lote de 

Deus. Os batalhões de infantaria farão derreter o coração dos filhos das trevas, porém o poder 

de Deus reforçará o coração dos filhos da luz. E no sétimo lote a grande mão de Deus 

submeterá Belial e todos os anjos de seu domínio e todos os homens do lote. Deus, ou o seu 
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auxiliar Miguel, levará os filhos da luz à vitória (Cf. 1QS XIII, 10), para ―humilhar as trevas e 

para fortalecer a luz‖ (1QS XIII, 15). 

Miguel (Quem é como Deus?)
489

 é o chefe dos anjos, que socorre e protege o povo de 

Israel contra as ameaças dos inimigos terrestres e do inimigo celestial, Satanás. Miguel é um 

anjo majestoso (o Príncipe da luz por sua oposição a Lúcifer: ―o Portador da luz‖, o anjo da 

luz que se tornou o Príncipe das trevas) que fará brilhar de gozo a aliança de Israel, trará paz e 

bênção ao lote de Deus (1QM XVII, 6-7). 

Tanto Miguel como os outros anjos (Gabriel, Sariel e Rafael)
490

 estão relacionados 

com a tradição bíblica de Ez 1,26 e Dn 7,13; 8,15; 10.16.18, que menciona a figura de um 

anjo com forma de homem.
491

 Esta relação entre um ser celestial com forma humana, que é 

enviado para iluminar, responde a um teólogo judeu, que fundamenta teologicamente a 

convicção da transformação do justo em luz à semelhança dos anjos: ―Todos se converterão 

em anjos no céu‖ (1En 51,4); ―Os filhos da justiça resplandecerão em todos os confins da 

terra, irão iluminando até o final de todos os tempos de trevas; e no tempo de Deus sua 

grandeza excelsa brilhará durante todos os tempos eternos‖ (4Q496 I, 7-8); ―porque os filhos 

da luz irão para a luz, à eterna alegria, ao regozijo‖ (4Q548 II, 13). Encontramos esta 

inspiração ainda em outros textos, nos quais o justo espera brilhar como os anjos (cf. 1QM I, 

8;XVII, 5-7; 1QS IV,7-8;Dn 12, 1-3). 

A luta dos ―filhos da luz‖ de Qumran dura até que tenham passado ―todos os tempos 

das trevas, mas no tempo de Deus brilhará a sua sublime majestade para sempre... para 

salvação e benção, glória e longos dias para todos os filhos da luz‖ (1QM I, 8-9). Estes 

chegarão à luz eterna (1QS IV, 8), pois ―a sorte de Deus está destinada à luz da vida‖ (1QM 

XIII, 5). 
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Os membros eleitos da ―aliança de Deus se obrigam a amar todos os filhos da luz, 

cada qual segundo sua participação na salvação, segundo o plano de Deus, e a odiar todos os 

filhos das trevas, cada qual segundo a sua culpa, de acordo com o plano de vingança de Deus‖ 

(1QS, I, 9-11). As obras destes ―se fazem nas trevas e para elas vai o seu desejo‖ (1QM XV, 

9-11). O dualismo não é meramente antropológico e ético, visto que é atribuído à ação das 

forças operantes no mundo (espíritos da luz e das trevas). Mas Deus aparece sempre como o 

criador e o Senhor. Tudo o que existe e acontece vem do ―Deus que sabe‖ e dele recebe o seu 

destino (1QS III, 15); foi ele quem criou os espíritos da luz e das trevas (cf. QS III, 25).  

 

3.5.4. Luz no QE em diálogo com os Manuscritos de Qumran 

 

Tendo em vista o dualismo tão caracterizado em Qumran, não é preciso aduzir para 

explicar a linguagem dualista encontrada no NT, especialmente o QE. Se nos basearmos por 

Jo 1,35-39, é de se supor que o narrador/comunidade
492

 tenha usado uma linguagem 

semelhante à de Qumran por influência de João Batista, o qual teria crescido na comunidade, 

ou, de qualquer maneira, a ela teria permanecido por algum tempo, antes de seguir a Jesus. Ou 

ainda, que essa semelhança de linguagem se dá pela possibilidade de que o narrador, que 

escreveu em Éfeso, pudesse ter entrado em contato com o universo intelectual de Qumran 

através dos discípulos do Batista em Éfeso, ou através da população de Qumran, que depois 

do ano 70 chegou a Éfeso com seus escritos.
493

 

No QE encontramos o dualismo entre luz e trevas: ―O que foi feito nele era a vida, e a 

vida era luz dos homens; e a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam‖ (Jo 1,4-

5); ―Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz‖ (Jo 

3,19-20). Assim como o encontramos em Qumran: ―Do manancial da luz provêm as gerações 

da verdade, e da fonte das trevas as gerações de falsidade. Na mão do Príncipe das luzes está 

o domínio sobre todos os filhos da justiça; eles andam por caminhos de luz. E na mão do Anjo 

das trevas está todo o domínio sobre os filhos da falsidade; eles andam por caminhos de 

trevas‖ (1QS III, 19-21).  

Existe uma semelhança entre os escritos do QE e de Qumran neste aspecto que é 

importante para a compreensão do dualismo joanino. Em Qumran há tanto um dualismo ético 

– luz versus trevas – como um dualismo escatológico, que aguarda o triunfo escatológico final 
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da luz. Os manuscritos de Qumran – não mais do que o QE – utilizam a linguagem dualista 

das duas eras. Mas fica claro, que os membros da comunidade de Qumran aguardam um dia 

de juízo – de visitação divina sobre os poderes das trevas –, quando os ímpios serão 

destruídos em uma grande batalha escatológica, e quando as recompensas e as punições serão 

conferidas a cada um (cf. 1QS III, 15-20). 

No QE encontramos: ―Por pouco tempo a luz está entre vós. Caminhai enquanto 

tendes luz, para que as trevas não vos apreendam: quem caminha nas trevas não sabe para 

onde vai! Enquanto tendes a luz, crede na luz, para vos tornardes filhos da luz‖ (Jo 12,36). De 

Qumran lemos: ―e todos os espíritos de seu lote fazem cair os filhos da luz. Porém o Deus de 

Israel e o anjo de sua verdade ajudam todos os filhos da luz. Ele criou os anjos da luz e das 

trevas, e sobre eles fundou todas as obras (1QS III,24-25). A luz e as trevas identificam-se 

com o dualismo ―o espírito da verdade e da falsidade‖ (Jo 14,17; 15,27; 16,13), as mesmas 

formas de expressão encontradas em Qumran. Isto fica ainda mais claro se tomarmos 1Jo 4,6: 

―Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. 

Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro‖.  

As semelhanças de expressão entre o dualismo do QE e o de Qumran são bastante 

evidentes, mas quanto ao conteúdo da mensagem há diferenças consideráveis: no QE o 

conflito se dá entre o mundo e seu governador e Jesus encarnado; em Qumran o conflito 

acontece entre dois espíritos, ambos criados por Deus. Embora haja uma semelhança verbal 

entre a luz e as trevas e entre os filhos da luz e os filhos das trevas, em João estes não são 

apresentados como dois espíritos dominando sobre duas classes distintas de pessoas; mas o 

Logos encarnado é a luz e todos os homens estão em trevas, sendo convidados a virem à 

luz.
494

 

Para o QE, a luz do mundo já se manifestou; vive-se sob a mensagem do 

cumprimento. Ele vê em Jesus o cumprimento das promessas e o proclama vitorioso: ―Nele 

estava a vida‖ (Jo 1,4); ―quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida 

eterna‖ (Jo 5,24); ―passou da morte à vida‖ (Jo 5,24); ―eu venci o mundo‖ (Jo 16,33); 

enquanto na literatura de Qumran vive-se sob a mensagem da espera, acentua-se a luz em luta 

contra as trevas. Na Regra da Comunidade, as gerações da verdade têm sua origem na fonte de 

luz. No QE, os que praticam a verdade vão para a luz; e a luz verdadeira é Jesus. 

 Além do mais, a vinda da luz às trevas do mundo no QE é uma escatologia realizada, 

algo completamente diferente de qualquer elemento presente na teologia de Qumran. Também 

                                                 
494

 Cf. George Eldon LADD. Teologia do Novo Testamento. São Paulo: Hagnos, 2003, pp. 350-351; ORRÚ. Os 

manuscritos de Qumran e o Novo Testamento, pp. 67-69. 



191 

 

 

 

a teologia do pecado é bem diferente: no QE, os filhos da luz são aqueles que crêem em Jesus 

e, deste modo, recebem a vida eterna; em Qumran, os filhos da luz são aqueles que se 

dedicam à estrita obediência à Lei de Moisés, conforme interpretada pelo Mestre da Justiça, e 

que voluntariamente se separaram do mundo (dos filhos das trevas ou da perversidade). Para o 

QE, as trevas simbolizam rejeição a Jesus; para Qumran, as trevas representam a 

desobediência à Lei. Essas diferenças levam à conclusão de que se houve qualquer influência 

da comunidade de Qumran sobre o QE, esta se localiza na área do idioma e da terminologia, e 

não na área da teologia fundamental dos escritos de cada um.
495

 

Observa-se outra grande diferença entre QE e Qumran em virtude da predestinação: no 

QE o dualismo empregado mostra também duas classes: trevas X luz, porém Deus não criou o 

―espírito das trevas‖. Ele surgiu pela própria decisão do seres humanos, que ―preferiram as 

trevas à luz‖ (Jo 3,19). Tampouco predestinou um grupo à perdição. A luz no QE é Jesus e se 

destina a todos os seres humanos. O dualismo está entre a fé e incredulidade das pessoas em 

relação ao seguimento de Jesus. Em Qumran acredita-se que eles eram os escolhidos e 

pertenciam à classe dos ―filhos da luz‖, enquanto os que não haviam sido escolhidos 

pertenciam à classe dos ―filhos das trevas‖.  

Além das diferenças apresentadas, destaca-se ainda: a procedência de um redentor na 

esfera da luz divina, característico no QE, não tem nenhuma importância em Qumran (a 

esperança messiânica é puramente futurística). Inversamente, a concepção de ―nova aliança‖, 

característica em Qumran, é omitida no QE.  

Por ter se valido de formas e expressões usadas em Qumran, pressupõe-se um 

substrato comum entre as duas literaturas. Mas, ainda que tenha recebido influências de 

Qumran quanto ao vocabulário e até quanto às ideias, parece-nos que a literatura joanina não 

se subordinou a alguma seita ou grupo de sua época. O escritor joanino expôs uma mensagem 

independente e diversa da mensagem da comunidade de Qumran. O dualismo que 

encontramos no QE tem por finalidade mostrar não só a oposição luz versus trevas, mas, 

sobretudo a vitória da luz sobre as trevas, concretizada em Jesus. O QE vê na figura de Jesus 

o cumprimento das promessas e o proclama vitorioso. 

 

                                                 
495

 Cf. LADD. Teologia do Novo Testamento, pp. 350-351. 
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3.6. LUZ NO NOVO TESTAMENTO 

 

3.6.1. Introdução 

 

Ampla é a gama de aplicações da categoria luz nos escritos neotestamentários. 

Aparece 50 vezes como fw/j (nominativo neutro singular comum), 8 vezes como fwti. 

(dativo neutro singular comum), 1 vez como fwti,zei (verbo indicativo futuro ativo), 13 vezes 

como fwto.j (genitivo neutro singular comum) e 2 vezes como fwti,sei (verbo indicativo 

futuro ativo). Portanto, a categoria luz ocorre 74 vezes no NT, das quais 34 vezes na literatura 

joanina (24 no Quarto Evangelho, 6 nas Cartas Joaninas e 4 no Apocalipse), 15 vezes nos 

Evangelhos Sinóticos (7 Mateus, 7 Lucas e 1 Marcos), 9 vezes nos Atos dos Apóstolos e 15 

vezes nas cartas Paulinas e 1 vez em 1 Pedro.
496

 

 Em contrapartida, luz aparece 134 vezes no AT. O livro com maior número de 

ocorrência é Jó (31); seguido de Isaías (28); Salmos (24); Êxodo (8); Gênesis (6); Provérbios 

(5) e Jeremias (5); Daniel, Números, Zacarias e Eclesiastes (3), Habacuc, Miquéias e Amós 

(2); em alguns livros apenas 1 vez (Levítico, 2 Samuel, Lamentações, Ezequiel).
497

 

 

 3.6.2. Luz nos Evangelhos Sinóticos e Atos dos Apóstolos 

 

 Os EvS empregam a categoria luz em sentido próprio, muitas vezes fazendo referência 

ou mesmo usando uma citação do AT. Algumas vezes, a empregam em sentido figurado. 

Noutras vezes, essa luz é reflexo da divindade. E com menor frequência, a luz é apresentada 

como símbolo de revelação. Nos Atos dos Apóstolos, luz aparece como reflexo da divindade. 

O evangelho de Lucas possui um rico vocabulário referente à fw/j (luz). Depois do QE 

é o que mais utiliza esta categoria (17 vezes), muitas das quais se referindo à comunidade 

cristã (Lc 8,16; 11,33-36; 16,8; At 13,47). Tendo em conta o número de ocorrências parece à 

primeira vista, que o escritor lucano tem certa simpatia por esta categoria, embora não seja 

                                                 
496

 Este levantamento foi feito analisando NESTLE-ALAND. Novum Testamentum Graece. 27 ed. Stuttgart: 

Deutsche Bibelgesellschaft, 1993; STEGENGA, J. Concordancia Analítica Greco-Española Del Neuvo 

Testamento Greco- Español Trad.: Alfred Tuggy. Barcelona: CLIE – Terrassa, 1987; H. BACHMANJI; W. A. 

SLABY. Concordance to the Novum Testamentum Graece. 3 ed. Berlin/ New York: Walter de Gruyter, 1987; 

Bibleworks6. 
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totalmente original, pois em vários momentos faz alusão a textos do AT. Apenas Lucas chama 

Jesus de ―luz para iluminar as nações‖ (Lc 2,29-32). Ele está citando Isaías.   

 

Eu, Iahweh, te chamei para o serviço da justiça, tomei-te pela mão e te modelei, eu 

te constitui como aliança do povo, como luz das nações, a fim de abrires os olhos 

dos cegos, a fim de soltares do cárcere os presos e da prisão os que habitam nas 

trevas (Is 42, 6-7). 

 

Pouca coisa é que sejas o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os 

sobreviventes de Israel. Também te estabeleci como luz das nações, a fim de que a 

minha salvação chegue até as extremidades da terra... A fim de dizer aos cativos: 

‗Saí‘; aos que estão nas trevas: ‗Vinde à luz‘ (Is 49,6). 

 

 

O autor lucano para ilustrar a identidade de Jesus no cântico de Simeão retoma ideias 

do AT que relacionam o advento do Messias à luz (Is 42,6-7; 45,7; 49,6; 9,1 e 60,1).
498

 

Porém, o texto Lucano explicita melhor a função desta luz, significando a salvação oferecida 

pelo Messias.
499

 

Segundo A. Casalegno, esta interpretação é possível ao aceitar que em Lc 2,32 a luz 

rege tanto o lexema revelação como o lexema glória, entendendo assim, que a salvação 

oferecida por Jesus é, ao mesmo tempo, ―luz para a revelação dos gentios e para glória de 

Israel‖. Esta possibilidade de leitura que frisa a função iluminadora de Cristo com alcance 

universal, embora não seja a única, está em conformidade com a teologia lucana porque 

sublinha a estreita ligação entre a missão aos judeus e aos pagãos. Além disso, encontra apoio 

em At 26,23, onde luz conota o anúncio de Jesus, referindo-se tanto aos judeus como aos 

pagãos.
500

 

                                                 
498

 No exílio e no pós-exílio há uma ênfase em Yahweh como o criador da luz e das trevas. Esta concepção de 

que Yahweh é a fonte da luz divina (Is 60,1), culminará mais tarde na proclamação de Jesus como luz do mundo 

(Jo 8,12; 9,5). A terminologia usada no Salmo em Habacuc 3, especialmente no versículo 4, torna plausível 

postular que esta concepção tardia serviu para descrever Yahweh com atributos de um ―deus-sol‖,  já separado do 

sol como um astro, em seu aspecto físico. A ênfase sobre Yahweh como criador da luz e das trevas, como aparece 

em Isaías 45,7, pode ser uma reação contra o dualismo babilônico e persa. Yahweh como criador da luz e das 

trevas é também enfatizado na posterior doxologia de Amós 4,13. O Salmo 139 separa inteiramente as 

luminárias da luz divina, que pertence a Yahweh (Sl 139,12; Sl 104,2). Esta concepção é parte integrante da 

escatologia de Zacarias 14,7. Cf. Herbert Gordon MAY. The Creation of Light in Genesis 1,3-5.  In: JBL 58 

(1939), pp. 203-211; Cf. John PAINTER. Quest for the Messiah. Hardcover 2001, p. 37. 
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 Messias é a palavra judaica para ‗ungido‘. No Antigo Testamento, o rito cerimonial da unção servia para 

conferir certos cargos superiores ou, em outros termos, elevar alguém à dignidade de sumo sacerdote, rei e 

também profeta. Sua tradução para o grego, Cristo, tornou-se muito cedo, entre os discípulos, um nome próprio 

ligado a Jesus e acabou por dar o nome à devoção que se desenvolveu à figura dele. Esta devoção envolvia tanto 

a crença em Jesus como o salvador, o redentor, político que viria libertar Israel do domínio estrangeiro (o 

Messias-rei, descendente de Davi), como a crença em sua origem divina, que estava associada à compreensão de 

que ele ressuscitara dos mortos. Esta última prevaleceu e levou à noção de Jesus como o ‗filho de Deus‘. Cf. 

Monica SELVATICI. Os judeus helenistas e a primeira expansão cristã: questões de narrativa, visibilidade 

histórica e etnicidade no Livro dos Atos dos Apóstolos. UNICAMP: Campinas, SP:  2006. Tese de doutorado. 
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 Alberto CASALEGNO. O Discípulo e a Metáfora da Luz nos Escritos Lucanos. In: Persp. Teol. 28 (1996) 

68-70. 
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Recorda A. Casalegno o fato, de que para Lucas, o evento a partir do qual a luz da 

salvação ilumina universalmente os povos é o da ressurreição. O texto de At 26,23 relaciona o 

anúncio da luz às nações com o acontecimento pascal. Além disso, a celebração de Jesus luz e 

salvação no cântico de Simeão, já representam o resultado da compreensão pascal, como de 

resto, todo o evangelho da infância; é neste âmbito que se realiza a missão aos pagãos e se 

interpreta o texto de Is 49,6.
501

 

O evangelho de Mateus também faz uma alusão ao texto de Isaías, e diz que a grande 

revelação salvífica consiste em que ―o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz: aos que 

jaziam na região da sombra da morte, surgiu uma luz‖ (Mt 4,16; citação de Is 9,1). A luz de 

Deus para a humanidade, que está na escuridão do pecado e na sombra da morte, para a 

comunidade mateana é Jesus.  Porém, a missão de ser luz no mundo pagão será acompanhada 

de hostilidade e perseguição por parte de seu próprio povo (Mt 2,1-19). 

No evangelho de Lucas encontramos duas passagens interligadas referindo-se à luz. A 

primeira, fala da metáfora da lâmpada (8,16-17 e 11,33-).
502

 Isso é devido às duas fontes 

distintas usadas pelo evangelista: Mc 4,21 para Lc 8,16 e a fonte Quelle para Lc 11,33: 

 

Mc 4,21 Lc 8,16  Fonte Q 11,33 Lc 11,33-36 

E disse-lhes: Vem talvez 

a lâmpada para que seja 

posta sob o alqueire ou 

sob a cama, não para 

que seja posta sobre o 

candelabro?  

 

 

 

Mc 4,22 

 

Pois não há (algo) 

escondido a não ser para 

ser manifestado, nem 

(algo) aconteceu oculto, 

mas para que venha a 

(ser) manifesto. 

Ninguém pegando uma 

lâmpada a esconde numa 

vasilha ou a põe sob a 

cama; mas a põe sobre o 

candelabro, para que os 

que entram vejam a luz. 

 

 

 

Lc 8,17 

 

Não há (algo) escondido 

que não se torne 

manifesto, nem oculto 

que não vá ser conhecido 

e venha a (ser) manifesto. 

 

Ninguém pegando uma 

lâmpada a põe num 

lugar escondido [nem 

debaixo de uma 

medida] mas sobre o 

candelabro, para que 

os que entram vejam a 

luz 
 

Fonte Q 12,2 

 

Nada há de oculto que 

não vai ser revelado e 

há de escondido, que 

não vá ser conhecido. 

E ninguém, acendendo 

uma candeia, a põe em 

oculto, nem debaixo do 

alqueire, mas no velador, 

para que os que entram 

vejam a luz. 

 

 

 

Lc 11,34-36 

 

 A candeia do corpo é o 

olho. Sendo, pois, o teu 

olho simples, também 

todo o teu corpo será 

luminoso; mas, se for 

mau, também o teu corpo 

será tenebroso. Vê, pois, 

que a luz que em ti há não 

seja trevas. Se, pois, todo 

o teu corpo é luminoso, 

não tendo em trevas parte 

alguma, todo será 

luminoso, como quando a 

candeia te ilumina com o 
seu resplendor. 
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 Idem, 70. 
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 A repetição indica a importância que o autor atribui à categoria da luz. 
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É interessante perceber que em Marcos 4,21-22 não há ocorrência de fw/j nem no texto 

grego
503

 e nem na Vulgata
504

, porém aparece na fonte Q e no texto de Lucas (8,16; 11,33) em 

grego
505

 e na Vulgata
506

: ―para que os que entram vejam a luz‖. A saber, algumas versões 

traduzem ―manifesto‖ em Marcos 4,22 como ―luz do dia‖ em Lucas 8,16
507

.  

No Evangelho de Marcos aparece uma comparação, centrada na lâmpada, cujo modelo 

referencial parece ser sapiencial. Assim, acender uma lâmpada para escondê-la era sinal de 

estupidez. Para Marcos, a imagem da lâmpada se refere ao ensinamento de Jesus. Este 

ensinamento, expresso em parábolas, é a revelação do Reino que tende, por sua natureza, a 

iluminar a todos, tal qual lâmpada posta num candeeiro.
508

 

Encontramos um paralelo da metáfora da lâmpada também em Mateus:  

 

Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. 

Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas na luminária, e 

assim ela brilha para todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz 

diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai 

que está nos céus (5,14-16).
509

 

 

 

Tanto o evangelho de Lucas, como o de Marcos colocam o dito no contexto das 

parábolas. Ambos, afirmam que a lâmpada não se coloca debaixo da cama. Lucas, porém, 

abole as duas frases interrogativas com que começa o texto de Marcos e dá um sujeito à frase, 

evitando que a ação se refira a uma coisa (Vem talvez a lâmpada).
510

 

                                                 
503 Kai. e;lege pro.j auvtou,j\ Mh,pwj ò lu,cnoj e;rcetai dia. na. teqh/| ùpo. to.n mo,dion h; ùpo. th.n kli,nhn 
ouvci. dia. na. teqh/| evpi. to.n lucnosta,thn  dio,ti de.n ei=nai, ti krupto,n( to. o`poi/on de.n qe,lei 
fanerwqh/( ouvd, e;geine, ti avpo,krufon( to. op̀oi/on de.n qe,lei evlqei/ eivj to. fanero,n (Mc 4,21-22), cf.  

NESTLE-ALAND. Novum Testamentum Graece; CONCORDANCE TO THE NOVUM TESTAMENTUM 

GRAECE. 3ª ed. Berlim/Nova Iorque: Walter de Gruyter, 1979.  
504 ―

Et dicebat illis numquid venit lucerna ut sub modio ponatur aut sub lecto nonne ut super candelabrum 

ponatur  non enim est aliquid absconditum quod non manifestetur nec factum est occultum sed ut in palam 

veniat‖ (Mc 4,21-22), BÍBLIA SACRA IUXTA VULGATAM CLEMENTINAM. Alberto COLUNGA; 

Laurentio TURRADO. Nova Editio. Don Ramón de la Cruz: Bibliotecas de Autores Cristianos, 2011. 
505 Ouvdei.j de. lu,cnon a[yaj kalu,ptei auvto.n skeu,ei h' up̀oka,tw kli,nhj ti,qhsin( avllV evpi. lucni,aj 
ti,qhsin( i[na oì eivsporeuo,menoi ble,pwsin to. fw/j (Lc 8,16), NESTLE-ALAND. 
506

 “Nemo autem lucernam accendens operit eam vaso aut subtus lectum ponit sed supra candelabrum ponit ut 

intrantes videant lumen‖ (Lc 8,16), BÍBLIA SACRA IUXTA VULGATAM CLEMENTINAM, 2011. 
507

 New Living Translation; BÍBLIA de Jerusalém (2002). 
508

 No texto de Marcos, o dito da lâmpada  deve ser interpretado à luz da teoria das parábolas explicitada em 

4,10: indica que o anúncio evangélico, já acolhido pelos discípulos, é destinado a abranger o mundo inteiro. Cf. 

CASALEGNO. O Discípulo e a Metáfora da Luz nos Escritos Lucanos, p. 72. 
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 Como em Mt 5,15, o dito menciona o alqueire. Os vv. 34-36, que seguem, pertencem também à fonte Q (cf. 

Mt 6,22-23). 
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Talvez este dito encerre em Mateus, uma referência à cidade de Jerusalém, a qual os 

oráculos proféticos promoviam à dignidade de ―luz do mundo‖ (cf. Is 2,2-3). Porém, Jesus 

confere a seus discípulos essa dignidade, certamente em sentido muito geral, pois o versículo 

seguinte tira daí consequência para a uma vida ética. Enfim, Mateus interpretou a imagem da 

luz no sentido das boas obras.  

Em Lucas, os dois ditos da lâmpada ilustram, pois, respectivamente, a meta luminosa 

que o discípulo tem que se esforçar por alcançar, e a realidade que Jesus representa para o ser 

humano. Além disso, pode-se dizer que a duplicidade dos dois textos no escrito lucano em 

que aparece o mesmo lógion evidencia o relacionamento entre a luminosidade da comunidade 

e da palavra anunciada por Jesus.  

A segunda passagem de Lucas tem como pressuposto a ideia semítica de que o olho 

não é somente um órgão, mas fonte de luz para os seres humanos.
511

 Sendo assim, talvez a 

expressão ―a luz interior‖ signifique a comunhão com que Deus torna luminoso o ser inteiro:  

 

A lâmpada do corpo é o teu olho. Se teu olho estiver são, todo teu corpo ficará 

também iluminado; mas se ele for mau, teu corpo também ficará escuro. Por isso, vê 

bem se a luz que há em ti não é treva. Portanto, se todo o teu corpo está iluminado, 

sem parte alguma tenebrosa, estará todo iluminado como lâmpada, quando te 

ilumina com seu fulgor (Lc 11,34-36;  Mt 6,22-23). 

 

 

Para os semitas, o olho era considerado o mais precioso órgão do corpo, pois permite a 

orientação. Este era imaginado como um quarto iluminado por uma fonte luminosa. O bem de 

todo corpo dependia da saúde do olho. É provável que o olho sadio indicasse a liberdade e a 

generosidade do coração, enquanto o olho doente exprimisse a perspectiva de vida do 

avarento e do egoísta. Isto influenciava, de modo determinante, na qualificação do ser da 

pessoa.
512

 Ter um olho bom significava, pois, ser cheio de luz.  

No Evangelho de Mateus, o dito termina com uma exclamação crítica sobre o estado 

de trevas de quem não se deixa permear pela luz da lâmpada (6,23b). Em Lucas frisa ainda 

uma vez que a situação meridiana do discípulo é determinada pela luz da lâmpada que o 

ilumina com seu fulgor. Como o olho, segundo sua natureza, deve ser fonte luminosa, 

irradiando para fora a luz interna, assim o discípulo de Jesus, devia ser um emissor de luz, 

manifestando ao exterior a luz que está nele, recebida de Cristo, que o ilumina.
513
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 Cf. Giuseppe BARBAGLIO; Rinaldo FABRIS; Bruno MAGGIONI. Os Evangelhos (I): tradução e 

comentários. São Paulo: Loyola, 1990, p. 135. 
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 Cf. CASALEGNO. O Discípulo e a Metáfora da Luz nos Escritos Lucanos, p. 75. 



197 

 

 

 

Na ―parábola do administrador infiel‖ (Lc 16,1-8), encontramos a única ocorrência da 

expressão ―filhos da luz‖ nos EvS: ―E o senhor louvou o administrador desonesto por ter 

agido com prudência. Pois os filhos deste século são mais prudentes com sua geração do que 

os ‗filhos da luz‘.‖ Essa expressão que não se encontra no AT e nem na literatura rabínica é 

típica dos MMM, como vimos anteriormente. Na comunidade de Qumran eles se designavam 

―filhos da luz‖ (1QS 1,9; 3,13.25),  especialmente na guerra contra os ―filhos das trevas‖ 

(1QS 9,21-22).  

Com esta frase, provavelmente de origem palestinense, Lucas quer frisar o caráter de 

novidade na vida da comunidade, consciente de ter recebido na pessoa de Jesus a revelação de 

Deus e de ter sido transformado pela sua luz. Esta situação não tira os fiéis do mundo. Os 

filhos da luz continuam mergulhados na realidade deste mundo, em contato com todos os 

mecanismos da sociedade, bem diferente da comunidade de Qumran. Segundo Brad Young, 

essa parábola complexa conteria uma crítica aos dualistas, ―uma paródia negativa‖, 

principalmente expressando reticências à forma como os membros de Qumran administravam 

seus bens, isto é, recolhendo-os de cada membro e administrando-os coletivamente.514 

No texto grego de Marcos 14,54 encontramos algo bastante interessante: 

 

kai. o ̀ Pe,troj avpo. makro,qen hvkolou,qhsen auvtw/| e[wj e;sw eivj th.n auvlh.n tou/ 
avrciere,wj kai. h=n sugkaqh,menoj meta. tw/n ùphretw/n kai. qermaino,menoj pro.j to. 
fw/j 

 

e Pedro, de longe, seguiu a ele até dentro em o pátio do sumo sacerdote; e estava 

sentado junto com os servos, e se aquecendo próximo à luz.
515

 

 

 

Ao invés de usar a expressão puri,,, para referir-se ao fogo, como é usual, o escritor 

marcano usa fw/j, (luz). Isso é interessante porque esta é a única ocorrência de fw/j, (luz) no 

evangelho de Marcos. Sugere, ao que parece, que o escritor não quis usar puri,,, para referir-se 

ao fogo, preferindo fw/j.516
 Todavia, fw/j também pode ser traduzido por fogo

517
 e não há 
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elementos para sugerir muito além disso, sabendo-se que fw/j em Marcos tem menos 

relevância que em Lucas, como nos mostra o próprio evangelho (com esta única ocorrência).  

Encontra-se, ainda, a categoria luz em algumas manifestações ou reflexos da divindade 

em Mateus e Atos dos Apóstolos.
518

 Segundo a tradição canônica neotestamentária, o 

fenômeno se produziu algumas vezes: na transfiguração de Jesus (Mt 17,2.5), na queda de 

Paulo a caminho de Damasco (At 9,3; 22,6.9.11; 26,13) e na prisão de Pedro em Jerusalém 

(At 12,7). Pergunta-se sobre este fenômeno: Que luz é esta? A seguir, faremos uma análise 

dos três fenômenos, esta certamente nos ajudará a entender a ocorrência da categoria luz no 

Novo Testamento.  

 

  3.6.2.1. A Transfiguração de Jesus como manifestação da Luz (Mt 17,1-9)  

 

A narrativa da transfiguração de Jesus segue o esquema das teofanias bíblicas.
519

 Nela 

são utilizados diversos elementos que, na tradição apocalíptica, servem para descrever as 

visões das realidades escatológicas ou mundo celeste: a luz, a nuvem luminosa e a voz. É 

relatada pelos EvS, porém somente Mateus diz que o rosto de Jesus resplandece como o sol, 

que suas vestes tornam-se alvas como a luz e, ainda, qualifica de luminosa a nuvem da 

transfiguração. 

A narrativa da transfiguração (Mt 17,1-9) apresenta traços particularmente 

mateanos;
520

 mas Mateus segue Marcos (9,2-13) bem de perto. Já em Lucas (9,28-36) a 

transfiguração é mais uma oração fervorosa do que uma expressão mística. Em Mateus o rosto 
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 Cf. Fritz RIENECKER. Sprachlicher Schlüssel zum Griechischen Neuen Testament: nach der Ausgabe von 

Eberhard Nestle. Stuttgard: Brunnen Verlag/Giessen; Basel, 1987, p. 122. 
518

 ―O título Atos dos Apóstolos foi dado à segunda parte da obra de Lucas em seu formato neo-testamentário 

pelo bispo Irineu de Lyon, que seguia, assim, os seus propósitos de construir uma história normativa das origens 

cristãs. O bispo tinha por objetivo responder, na obra Adversus haereses (Contra as heresias), de forma 

sistemática, a escritos que ele considerava hereges por manterem ideias muito diferentes acerca do caráter divino 

e humano de Jesus e do que teria sido a história dos primeiros anos do movimento cristão. Dentre tais escritos se 

encontravam aqueles de Marcião que, tendo arrebanhado muitos seguidores, postulava uma diferença 

fundamental entre o Deus dos judeus e o Deus dos cristãos. Para ele, o primeiro se tratava de uma divindade 

menor. A total desvinculação da figura de Jesus em relação ao Judaísmo proposta por Marcião, no entanto, 

colocava em xeque a noção primeira e mais cara aos cristãos dos séculos I e II de que Jesus era a realização das 

profecias seculares de Israel acerca da vinda do Messias. O Cristianismo perderia, assim, a sua longa linhagem 

definida pelas escrituras judaicas e poderia ser facilmente acusado de constituir uma religião ―nova‖ – 

característica que deveria ser evitada naquele mundo mediterrâneo de cultura helenística, que legitimavaas 

crenças por sua antiguidade‖. Cf. SELVATICI. Os judeus helenistas e a primeira expansão cristã: questões de 

narrativa, visibilidade histórica e etnicidade no Livro dos Atos dos Apóstolos. UNICAMP: Campinas, SP: 2006. 

Tese de doutorado, p. 48. 
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 CARDOSO. Cristologia Angelomórfica de Hebreus - Estudo Sócio-Retórico das Religiões Comparadas em 

Hebreus 1.1-14; 2,5-18; 7.1-10, pp. 96-101. 
520

 Raymond BROWN, Introdução ao Novo Testamento. São Paulo: Paulinas, 2004, p. 284. 
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de Jesus brilha como o sol e suas vestes tornam-se alvas como a luz
521

 (17,2); dá-se uma 

verdadeira metamorfose (metemorfw,qh).
522

 A manifestação de luz procedente do interior do 

corpo de Jesus perpassa-o tão intensamente que se torna perceptível até através de suas 

roupas. Também neste pormenor a expressão de Lucas: ―Suas vestes tornaram-se de 

fulgurante brancura‖ (Lc 9,29), e de Marcos: ―Suas vestes tornaram-se resplandecentes, 

extremamente brancas, de alvura tal como nenhum lavadeiro da terra as poderia alvejar‖ (Mc 

9.3) são bastante simples em contraste com a descrição muito mais brilhante de Mateus nesta 

passagem.
523

 

Certamente, a descrição da forma transfigurada de Jesus, ―seu rosto resplandeceu 

como o sol‖, deriva-se de tradições da expectativa apocalíptico-judaica e da experiência de 

poder e presença divina vindas de Dn 12,3; 1En 14,20; 38,4;
524

 4Es 7,97; 10,25; 2Bar 

51,3.10.
525

 Em Mateus 13,43, o justo no julgamento ―resplandece como o sol‖. A justificação 

de Jesus na ressurreição (cf. Mt 17,9) e seu retorno (Mt 16,27-28) mostram a sorte do justo. 

Seres divinos e o justo ressuscitado possuem roupas luminosas: ―e as suas roupas se tornaram 

de um branco deslumbrante‖ (Dn 7,9; 1En 14,20; 62,16). Este é o destino de Jesus e sua 

comunidade (16,18).
526

 

Ao dizer: ―O seu rosto resplandeceu como o sol‖ (Mt 17,2), sugere-nos também uma 

comparação com a ―radiância‖ do rosto de Moisés em Ex 34, 29-35
527

 e aumenta o 

paralelismo com a teofania do Sinai.
528

  No livro do Êxodo conta como Moisés se transfigura 
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 Mateus recorre à ―metáfora‖ (figura de linguagem) para dizer do rosto de Jesus brilhando como o sol e das 

vestes brancas como luz. 
522

 O verbo metemorfw,qh significa ―transformar‖, ―mudar de forma‖ de um modo visível, geralmente traduzido 

como ―foi transfigurado‖. É um termo do qual se deriva a palavra ―metamorfose‖. O elemento ―morfo‖, no grego 

―sempre denota a forma essencial‖. Portanto, no presente caso, essa forma essencial foi mudada. Jesus, pois, 

sofreu uma metamorfose: sua natureza humana começa a fazer uso de seus atributos divinos. ―A todo corpo de 

Jesus, por um breve tempo, foi permitido brilhar com a luz e refulgência de sua divindade celestial‖. Cf. Ulrich 

LUZ. Matthew 8-20: a commentary.Minneapolis: Fortress Press, 2001, p. 393. 
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 Fritz RIENECKER. O Evangelho de Mateus: comentário esperança. Curitiba: Ed. Evangélica Esperança, 

1998, p. 302.  
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 Cf. Diez MACHO. Apocrifos del Antíguo Testamento: ciclo de Henoc. Tomo IV. Madrid: Cristiandad, 1984, 

pp. 51; 56. 
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 Cf. CHARLESWORTH. The Old Testament Pseudepigrapha: apocalyptic literature and testaments. Vol. 1. 

New York: Doubleday & Company, 1983, pp. 540; 547; 638. 
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 Vestes brancas também podem indicar martírio: Ap 3,5.18; 4,4; 6,11; 7,9.13. Cf. Warren CARTER. O 

Evangelho de Mateus: comentário sociopolítico e religioso a partir das margens. São Paulo: Paulus, 2002, p. 

441. 
527

 Sobre este assunto: MACHADO. O Misticismo Apocalíptico do Apóstolo Paulo: Um novo olhar nas Cartas 

aos Coríntios na perspectiva da experiência religiosa, pp. 201-206. 
528

 Além das ligações com Ex 24 e 34, existem outras conexões com a história maior do êxodo: as barracas ou 

tendas propostas por Pedro (17,4) lembram a ―tenda do encontro‖ (Ex 33,7.8.9.10) onde Moisés se encontrava 

com Deus e ao redor da qual pousava a nuvem da presença divina (Ex 33,9-10). O termo também denota o 

tabernáculo no qual era colocada a arca da aliança (Ex 40,2.17,18.19.21.22; Nm 1,50-51). Ali Deus comissiona 

Josué como sucessor de Moisés (Dt 31,14-15) e ele entra na terra de Canaã (Js 18,1; 19,51). O termo também se 
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na montanha de Deus e porque ele precisa ocultar sua face com véu
529

 depois que desce. O 

episódio ocorre depois do seu último encontro com Iahweh no topo da montanha (Ex 34).  

Este encontro foi tão intenso e resultou numa radiação tão forte que a pele de Moisés refletiu, 

resplandeceu o poder de Deus.
530

 

Em Lucas estão Moisés e Elias surgindo ―em glória‖, provavelmente significando 

―rodeados por resplendor celestial‖, e conversando com Jesus acerca de seu ―êxodo‖ ou 

partida que estava por se concretizar em Jerusalém (Lc 9.31).
531

 Deus faz calar a Pedro. 

Enquanto ele ainda está falando, de repente, uma nuvem luminosa os cobre. Mateus 

acrescenta à nuvem o adjetivo, ―luminosa‖. Na tradição bíblica, a presença de Deus, às vezes, 

é indicada pela menção de uma nuvem. Em diversos casos, como também aqui, é uma nuvem 

resplandecente, branca ou luminosa (cf. Ex 13,21; 16,10; 40,35; 1Rs 8,10.11; Ne 9,19; Sl 

78,14; Ap 14,14-16). Os discípulos viram que essa nuvem de luz difusa encobriu Jesus, 

Moisés e Elias. E dela saía uma voz: ―Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo‖. 

Mateus acrescenta a expressão ―em quem me comprazo‖ à fala divina.  

Estas palavras foram ouvidas por Jesus e os três discípulos: Pedro, Tiago e João, que 

são exortados a continuarem ouvindo as palavras do Filho amado do Pai e a guardá-las no 

coração. A voz vinda da nuvem em Mateus 17,6 repete mais exatamente aquilo que a voz 

celeste dissera no batismo de Jesus (Mt 3,17). À noite, a nuvem luminosa – manifestação 

visível da presença de Deus – a voz súbita proveniente da nuvem; tudo isso combina para 

                                                                                                                                                         
refere ao festival de ação de graças dos tabernáculos / barracas (sukkot, cf. Dt 16,13), um festival que celebra a 

fidelidade criativa de Deus e que, em Zc 14,16-19, antecipa o seu reinado. Cf. CARTER, O Evangelho de 

Mateus: comentário sociopolítico..., p. 440. 
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 Máscara: esconde uma identidade para assumir outra. Hugo GRESSMANN, citado no artigo ―Masking Moses 

and Mosaic Authority in Torah‖, interpretou o véu de Moisés como máscara usada em religião primitiva. Já 

George W. COATS, citado no mesmo artigo, concluiu que a máscara é para estabelecer a autoridade mosaica no 

Pentateuco, nascendo do seu envolvimento com o poder de Deus. Pesquisa sobre a função das máscaras apóia tal 

conclusão. Ela é um meio de participar do poder de Deus. Máscaras são também instrumentos culturais que, 

como mitologias em geral, representam os ideais de uma sociedade inteira. A pesquisa sugere que a máscara de 

Moisés contém significado cultural e teológico sobre Deus: liderança, leis e comunidade. O propósito nesta 

seção é demonstrar que Ex 34,29-35 contém a história de duas máscaras, não uma: a pele brilhante de Moisés e 

seu véu. Quer ilustrar que a relação da máscara cria um paradigma sobre a autoridade mosaica perante a Torah. 

Veja Thomas B. DOZEMAN. Masking Moses and mosaic authority in Torah. In: Journal of Biblical Literature 

119.1 (2000), pp. 21-45. 
530

 Cf. MACHADO. O Misticismo Apocalíptico do Apóstolo Paulo: Um novo olhar nas Cartas aos Coríntios na 

perspectiva da experiência religiosa, pp. 202-203. 
531

 Tanto Moisés como Elias (17,4) estão associados com o Sinai (Ex 24; 1Rs 19) no contexto de desafiar 

governantes perigosos. Em Êxodo 34, Moisés, tendo conduzido o povo da escravidão sob o Faraó, sobe 

novamente ao Sinai porque o povo rejeitara a Deus criando o bezerro de ouro (Ex 32) e quebra as tábuas de 

pedra (32,19). Elias, tendo desafiado o rei Acab no Carmelo, retira-se para o Horeb/Sinai sob ameaça de morte 

de Acab e Jezabel (1Rs 19,1-2). Ali será comissionado novamente por Deus. Assim como estes, Jesus 

experimenta rejeição e má compreensão e também está sob ameaça de morte da elite (Mt 12,14; 16,1-12.13-

20.21-28). Veja CARTER, O Evangelho de Mateus: comentário sociopolítico..., p. 441. 
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encher o coração e a mente dos três homens de temor.
532

 Na presença daquele que é pleno de 

majestade, homens se enchem de medo
533

 (Gn 3.10; Jz 6,22-23; 13,22; Is 6.5; Dn 8,17; 10,9; 

Hc 3.16; Ap 1.17a). Ao escutarem isto, os discípulos caem com o rosto no chão
534

 e ficam 

com muito medo. Escutando a voz, eles discernem a presença e o discurso de Deus. Sua 

reação é típica das pessoas que encontram a presença divina: prostram-se. 

Em Mateus 17,9 o cenário muda. Disse Jesus: ―Não conteis a ninguém essa visão
535

 

até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos‖. Mateus tenta sugerir que os discípulos 

tiveram uma visão quando Jesus, Moisés e Elias surgiram diante deles, e Jesus se apresenta 

maior que os três. A ordem ―Não conte a ninguém‖ naturalmente implica ―nem mesmo aos 

outros nove discípulos‖. Quando chegar o tempo oportuno, isto é, depois que o Filho do 

Homem ressuscitar, a história da transfiguração poderá e deverá ser proclamada. O próprio 

fato da ressurreição derramará a necessária luz sobre ela.
536

 

Na transfiguração, Jesus é entronizado como Filho de Deus e revelado no ―Novo 

Sinai‖.
537

 Com efeito, a transfiguração pode ser um sinal do mundo divino dado aos três 

discípulos, da profecia de Jesus sobre a experiência do Reino de Deus. É também, uma 

experiência antecipada que iluminará a morte violenta e a glorificação de Jesus. Essa 

experiência gloriosa levará Pedro, Tiago e João, não a uma contemplação extática do 

maravilhoso, nem a um medo paralisador em face do divino, mas ao amadurecimento da fé, a 

uma adesão plena e comprometida com o ensinamento do Filho do Homem. Por isso, Jesus 

aparece glorificado, divinizado, na condição de ressuscitado: o rosto resplandece como sol e 

suas vestes tornam-se alvas como a luz.  
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 DOZEMAN, Masking Moses and mosaic authority in Torah. In: Journal of Biblical Literature 119.1 (2000), 
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 Sobre medo na presença divina, ver Mt 1,20; 9,8; 14,27; Gn 15,1; 26,24; 28,13-17; Jz 6,23; Dn 8,17. 
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 Sobre cair com o rosto no chão ou cair por terra, ver os magos em Mt 2,11, ao contrário do pedido do Diabo 

em Mt 4,9. Ver também Gn 17,3; Lv 9,24; Nm 16,22; Js 5,14; Dn 8,17; 10,9. 
535
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origem sobrenatural (cf. At 7,31; 9,10; 12,7-10, 11,5; 16,9, 18,9). O relato de Marcos, que usualmente é 

considerado primário, simplesmente a chama ―as coisas que tinham visto‖ (Mc 9:9). 
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 Cf. J. A. SALDARINE. A comunidade judaico-cristã de Mateus. São Paulo: Paulinas, 2000, p. 276. 
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 Cf. LUZ, Matthew 8-20: a commentary, pp. 395-398. 
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3.6.2.2. Luz que brilha no caminho (At 9,1-9; 22,3-11; 26,9-18) 

 

No episódio de Paulo, ele é envolto por uma luz e considera que teve uma visão de 

Jesus ressuscitado, do mesmo significado que as aparições aos outros discípulos e que esta 

visão o estabeleceu na condição e na missão de apóstolo (cf. 1Cor 15,8-10; Gl 1,11-16; Fl 

3,6).
538

 Lucas dá ao episódio grande destaque, oferecendo uma tríplice narração da 

experiência no caminho de Damasco (At 9,1-9; 22,3-11; 26,9-18).
539

 

      A conversão de Saulo no caminho de Damasco faz parte de uma sequência 

iniciada no capítulo 8 com a perseguição contra a Igreja de Jerusalém (At 8,1-3), a qual 

sucede ao martírio de Estevão. O movimento da diáspora cristã de Samaria (At 8) se estende 

até a conversão de Cornélio (At 10), que inaugura o acesso dos não-judeus à salvação. Atos 9 

está dominado pela transformação da identidade de Saulo para Paulo e intervém no fim de 

uma série de conversões: Simão, o eunuco etíope, depois Paulo.
540

 

O tema que os relatos têm em comum é a surpreendente iniciativa de Deus na escolha 

dos convertidos: Simão, o mago ambicioso; o etíope mutilado; Saulo, o perseguidor; Cornélio 

o impuro. Cada um destes episódios de At 8-11 confronta a iniciativa divina (At 8,4-8; 8,26; 

9,3-12; 10,1-23) com reações dos que abraçam a fé, que vão da lucidez profética (At 8,20-23) 

à obediência (At 8,27a), passando pelo embaraço (At 9,13.26; 10,17).
541

 

No cenário de Atos, Lucas dá ênfase à luz de Deus, à voz de Jesus e à cegueira de 

Paulo (At 9,8; 22,11).
542

 Em todos os relatos Jesus se manifesta a Paulo numa luz brilhante. 

Na primeira narrativa, frisa-se que ―uma luz do céu‖ o envolveu de claridade (v.3); na 

segunda, especifica-se que se trata de ―uma grande luz do céu‖ que brilhou repentinamente ao 

redor dele ―por volta de meio dia‖ (v.6); na terceira, sublinha-se ainda mais o esplendor dessa 

luz, dizendo que ela é ―mais resplandecente que o sol‖ que brilha ―ao meio dia‖. A menção à 
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Romana. São Paulo: Paulus, 2004, 247. Jerome MURPHY-O‘ CONNOR. Paulo – Biografia Crítica. São Paulo, 
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 Cf. Daniel MARGUERAT. A primeira história do cristianismo: os Atos dos Apóstolos. São Paulo: Loyola, 
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hora do dia em que Jesus aparece a Paulo (At 22,6; 26,13) tem a função de realçar a 

luminosidade da luz que brilha ao redor de Saulo, mostrando que também a este respeito os 

relatos são redigidos em ascensão.  

A luz é um elemento constitutivo das teofanias (Ex 24,15-17; Sl 29,7; Sl 97,1-3; Ez 

1,4-6 Mt 17,2). Em Atos, Saulo é envolvido completamente por uma luz que sai do céu e uma 

voz o chama pelo nome, como fazia Deus no AT (Gn 31, 11-13; Gn 46, 2-3; 1Sm 3,1-10). 

Esta voz aparece nos três relatos, com as mesmas palavras, porém no terceiro acrescenta-se 

que ela ressoa em língua hebraica, isto é, na língua do Messias de Israel. Saulo cai por terra 

(Gn 17,3; Lv 9,24; Nm 16,22; Js 5,14; Dn 8,17; 10,9; Ez 1,27-28; Mt 2,11). 

Nos três relatos Saulo informa a identidade do personagem desconhecido que o 

interpela: ―Quem és, Senhor?‖ A resposta também é mais ou menos a mesma nos três relatos: 

―Eu sou Jesus, a quem tu persegues.‖ Somente no segundo relato especifica-se a identidade de 

Jesus, dizendo que se trata do ―Nazareu‖. Os que acompanham Paulo, no primeiro relato, 

ficam emudecidos por causa do evento, ouvem a voz, porém não veem ninguém (At 9,7); no 

segundo relato, veem a luz, mas não ouvem a voz que fala com Paulo (At 22,9); o terceiro 

relato não especifica se os que acompanham Paulo viram ou ouviram alguma coisa; fala-se 

somente que caíram todos por terra (At 26,14).  

O efeito da cristofania em Paulo não só faz com que ele caia por terra, como acontecia 

com os profetas do AT diante do manifestar-se de Deus, como também o deixa cego pela 

potência da luz com que entra em contato. Indubitavelmente, a luz que Paulo vê no caminho 

causa uma ruptura em sua vida: de negador de Jesus, torna-se anunciador do Messias; de 

inimigo dos discípulos, torna-se mestre deles. A passagem da treva (cegueira) para a luz 

(visão) dura três dias (At 9,9). As duas versões (At 22,6; 26,13) assim descrevem a luz: 

celeste, intensa, de brilho superior ao do sol e ofuscante, a ponto de provocar a perda da visão. 

Além disso, dificilmente pode-se qualificá-la como experiência interior apenas, já que não foi 

somente Paulo quem a viu, mas também seus companheiros. O encontro de Paulo com o 

Cristo ressuscitado é a raiz de sua vocação ou escolha em função da evangelização dos 

gentios.
543

 Daí para frente, toda a sua vida, teologia e missão estarão marcadas por esse 

encontro-renascimento-revelação pessoal com a luz que brilha no caminho. 
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3.6.2.3. Luz que liberta da prisão (At 12,1-11) 

 

Neste episódio, Pedro é preso pelas proximidades da Páscoa, nos dias da festa ―dos 

pães ázimos‖. O relato mostra a minuciosa descrição da guarda militar, à qual é submetido o 

prisioneiro. Mas inicia-se um acontecimento que conduzirá Pedro à liberdade. Um Anjo de 

Deus ilumina a cela e o liberta da prisão. Ao símbolo da luz se junta o do ―anjo do Senhor‖: 

―De repente, sobreveio o Anjo do Senhor, e uma luz brilhou no cubículo. (At 12,7). 

Pedro é encarcerado numa prisão de segurança máxima.
544

 A tradição insiste nas 

medidas de segurança: ―Pedro dormia entre dois soldados, preso a duas correntes, enquanto 

sentinelas diante da porta vigiavam a prisão.‖ Quando chega o momento de Herodes
545

 

apresentá-lo ao povo, eis que, de repente, manifesta-se ―um Anjo do Senhor‖. A manifestação 

angélica aparece tanto no AT (Gn 16,7-13; 32,2.24.30; Ex 14,19; 23,20-24; Js 5,13-15; Jz 

13,3-22; Os 12, 3-4, 1 Cr 21,14-16) quanto no NT (Lc 1, 11.26; 2, 9; Mt 28, 2-3; At 5,19; 

8,16, 10,30; 12,7; Ap 15, 16; 18,1), na grande maioria como manifestação de Deus.
546

 

Algumas aparições estão associadas aos grandes eventos da história da salvação. O Anjo ou 

Mediador angelomórfico
547

 está próximo de Deus ou de seu trono, mas na aparição terrena 

assume características físicas numa gama bastante ampla: fogo, nuvem, homem; exerce 

funções ou atos típicos de Deus (mediação, proteção, libertação, intercessão).
548

 

Uma luz resplandece na cela de Pedro quando o anjo o visita na prisão. Essa luz 

provavelmente foi uma manifestação da energia do anjo, isto é, uma propriedade e uma 

manifestação visível do tipo de energia que compõe os seres angelicais. Os anjos no NT 

aparecem geralmente como personagens brilhantes. O anjo dá a Pedro cinco ordens: levante-

se, aperte o cinto, calce as sandálias, ponha o manto e siga-me. A impressão que Pedro tem é 

que se trata de um sonho ou de uma visão.  Ele obedece às ordens dadas pelo anjo.  
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extraordinário. Cf. Ivo STORNIOLO. Como ler os Atos dos Apóstolos: o caminho do evangelho. São Paulo: 

Paulus, 1993, p. 113. 
545

 O Herodes do qual fala o texto é Herodes Agripa, que governou sobre toda a Judéia do ano 41 ao ano 44. Era 

um rei pró-romano, que procurava acalmar o povo. Para isso, maltrata alguns membros da comunidade judeu-

cristã de Jerusalém, depois mata o apóstolo Tiago, irmão de João – filhos de Zebedeu – e coloca Pedro na prisão 

com intenção de matá-lo depois da Páscoa. Veja Pablo RICHARD. O movimento de Jesus depois da 

ressurreição: uma interpretação libertadora dos Atos dos Apóstolos. São Paulo: Paulinas, 1999, p. 104. 
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Vencidas as barreiras e uma vez estando na rua, o anjo se afasta. Assim como viera, 

vai embora: não se identifica, não diz nada além das ordens, não pede reverência. Apenas 

cumpre sua missão. A libertação de Pedro nos faz lembrar 1Reis 19,5-7, quando o anjo de 

Deus socorre o profeta Elias no deserto, bem como Êxodo 12,1-13, a noite da libertação do 

Egito. A luz que ilumina a cela de Pedro está associada à luz que liberta da perseguição e da 

prisão. Pedro volta a si, acorda e, então, olha para trás e compreende. Reconhece que essa 

libertação é um ato de Deus: ―Agora sei realmente que o Senhor enviou seu anjo, livrando-me 

das mãos de Herodes e de toda expectativa do povo judeu‖.  

 

 3.6.3. Luz nas Cartas Paulinas, Cartas Joaninas e Apocalipse 

 

Analisando as cartas paulinas, encontramos a categoria luz quase sempre ligada à 

Toráh e também ao mundo judaico.
549

 Uma das antíteses do conteúdo teológico paulino é luz 

versus trevas:  

Outrora éreis treva, mas agora sois luz no Senhor: andai como filhos da luz, pois o 

fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Procurai discernir o que é 

agradável ao Senhor e não sejais participantes das obras infrutuosas das trevas, antes 

denunciai-as, pois o que eles fazem em oculto até o dizê-lo é vergonhoso. Mas tudo 

o que é condenável é manifesto pela luz, pois é luz tudo que é manifesto. É por isso, 

que se diz: ―ò tu que dormes desperta e levanta-te entre os mortos, que Cristo te 

iluminará‖ (Ef 5, 8-14).  

 

 

A oposição dialética luz versus trevas dá um matiz moral e revela que a luz coloca 

abaixo o ―reino das trevas‖ não na perspectiva metafísica, mas no plano de um dualismo 

moral: Éramos trevas (5,8), agora somos luz (5,8); andávamos no pecado (Ef 2,1-2), agora 

andamos como filhos da luz (5,9); nossas obras eram infrutuosas (5,11), agora são frutos da 

luz (5,9-10); nossas obras eram condenáveis (5,12), agora são obras manifestas pela luz 

(5,13). 

 As cartas paulinas empregam a categoria luz para referirem-se à condição daqueles 

que seguiam Jesus, que sendo ―filhos de Deus‖ ou ―filhos da Luz‖, passaram a ser herdeiros 

de Deus e co-herdeiros com Cristo.
550

 Nesse sentido encontramos ainda alguns textos: ―Deus 

livra o pagão do poder das trevas e o faz capaz de participar da herança dos santos na luz‖ (cf. 
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Cl 1,12); ―Vós, porém, meus irmãos, não andais em trevas, de modo que ‗esse Dia‘ vos 

surpreenda como ladrão; pois que todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Não somos da 

noite, nem das trevas (1Ts 5,4-5); ―Assim andareis de maneira digna do Senhor fazendo tudo 

o que é do seu agrado, animados de eficaz energia segundo o poder da sua glória, para toda 

constância e longanimidade, com alegria dando graças ao Pai, que vos fez capazes de 

participar da herança dos santos na luz‖ (Cl 1, 10-12).  

A carta de 2Cor 4,4-6 diz que o evangelho difunde uma luz que atrai. A fé, luz divina 

que brilha no coração, deve fazê-lo resplandecer com esta luz que é trazida pelo conhecimento 

da glória de Deus,
551

 que resplandece na face de Cristo:  

 

Para os incrédulos, dos quais o deus deste mundo obscureceu a inteligência, a fim de 

que não vejam brilhar a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de 

Deus. Não proclamamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, Senhor. Quanto a nós 

mesmos, apresentamo-nos como vossos servos por causa de Jesus. Porquanto Deus, 

que disse: Do meio das trevas brilhe a luz! Foi ele mesmo quem reluziu em nossos 

corações, para fazer brilhar o conhecimento da glória de Deus, que resplandece na 

face de Cristo (cf. 2 Tm 1,10). 

 

 

Em 2Cor 11,14  afirma-se que o diabo se converterá em ―anjo da luz‖; em Ef  6,12 

fala-se dos ―dominadores, autoridades, principados deste mundo de trevas‖; e Col 1,13 fala do 

―poder das trevas‖, aludindo ao poder diabólico. Estas denominações estão muito presentes 

nos livros apócrifos e também nos escritos de Qumran. Muitos dos relatos bíblicos estão 

conjecturados como um drama, no que tange um dualismo moral ou pugna de duas forças 

antagônicas. Por outro lado, o símile ―luz‖ versus ―trevas‖, contrapostos na ordem moral, 

surge espontâneo, já que o diabo habita nas regiões tenebrosas, fugindo da ―luz‖, que 

desmascara suas atividades.  

Por outro lado, Deus, o ―Pai das luzes‖ (Tg 1,17), mora em uma luz inacessível, a qual 

homem algum jamais viu, nem é capaz de ver (1Tm 6,16). A luz qualifica o domínio de Deus 

e de Cristo como sendo o do bem e da justiça; as trevas qualificam o domínio de Satanás 

como sendo do mal e da impiedade (2Cor 6,14-15), embora Satanás por vezes se disfarce em 

anjo de luz para seduzir os homens (2Cor 11,14).
552

 Os que não seguem a luz são chamados 

de ―filhos das trevas‖ (Ef 5,8). Desta maneira, é preciso comportar-se como ―filhos da luz‖ 

para viver como filhos de Deus.   
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Nas cartas paulinas, esta recomendação se torna habitual. Toda moral cabe nesta 

perspectiva: a missão do discípulo é, portanto, missão de iluminação (Ef 3,9). É preciso 

comportar-se como um ―filho da luz‖, procurando discernir o que é agradável a Deus e não 

sendo participante das obras infrutuosas num mundo envolto em trevas (Ef 5,8), para tornar-se 

irreprovável e puro filho de Deus, sem defeito, no meio de uma geração má e pervertida, no 

seio da qual brilha como astro no mundo, mensageiro da Palavra de vida (cf. Fl 2,15). Não 

pode envolver-se nas obras infrutuosas das trevas (cf. Ef 5,11), mas deve rejeitá-las e revestir-

se com as armaduras da luz (cf. Rm 13,12) e portar-se como o filho dela (cf. 1Ts 5,5).  

Não é outra, porém, a linguagem das cartas joaninas em relação à luz. Também as 

cartas empregam a luz para referir-se à condição dos que seguiram Jesus 

 

Deus é luz;
553

 nele não há treva alguma. Se dissermos que estamos em comunhão 

com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se 

caminhamos na luz como ele está na luz, estamos em comunhão uns com os outros e 

o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado (1Jo 1,5-7).   

 

 

O critério utilizado é o amor fraternal. Por aí se conhece que se está nas trevas ou na 

luz:  

 

Aquele que diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. O 

que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há ocasião de queda. Mas o que 

odeia o seu irmão está nas trevas; caminha nas trevas e não sabe aonde vai, porque 

as trevas cegaram os seus olhos (1Jo 2,10-11).  

 

 

 No livro do Apocalipse, as passagens referentes à luz refletem a esperança 

escatológica. Com efeito, ―a cidade não precisa do sol ou da lua para iluminar, pois a glória de 

Deus a ilumina e sua lâmpada é o Cordeiro. As nações caminharão à sua luz e os reis da terra 

trarão a ela sua glória‖ (Ap 21,23-24, citação de Is 60,3). Então os eleitos, contemplando a 

face de Deus, serão iluminados por esta luz. Esta é a esperança dos filhos da luz: ―já não mais 

haverá noite: ninguém mais vai precisar da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o 

Senhor Deus vai brilhar sobre eles e eles reinarão pelos séculos dos séculos‖ (Ap 22, 5). 
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 3.6.4. Luz no QE em diálogo com o Novo Testamento 

 

Como vimos nos EvS, a  luz está ligada à sabedoria judaica: empregam a categoria em 

sentido próprio e muitas das vezes fazendo referência ao AT: (Mt 4,16 = Is 9,1; Lc 2,32 = Is 

42,6, 49,6); fazem uso de metáfora para falar da luz (Mt 6,22-23; Lc 11,34-35); comparam os 

discípulos com a ação benéfica da luz (Mt 5,14-16; Mc 4,21-22; Lc 8,16-18) e algumas vezes, 

tanto nos Sinóticos quanto nos Atos, fala-se da luz como reflexo da divindade: Transfiguração 

de Jesus (Mt 17,2.5), Paulo a caminho de Damasco (At 9,3; 22,6.9.11; 26,13) e Pedro na 

prisão em Jerusalém (At 12,7).  

No QE, a luz é uma metáfora. Porém não se refere a Deus como luz em forma 

explícita, a não ser em harmonia com a revelação em Jesus. A luz no QE designa diretamente 

a natureza de Jesus. Ele retrata Jesus como luz que irrompe em meio à escuridão do mundo. A 

luz não é apenas reflexo da manifestação de Deus, mas seu próprio filho unigênito que se 

encarna e se manifesta ao mundo: ―Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas 

trevas, mas terá a luz da vida‖ (8,12; 9,5). 

O Jesus dos Sinóticos fala de Reino de Deus e alerta para o ―fim dos tempos‖, ao 

passo que o Jesus do QE diz: ―Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens 

preferiram as trevas à luz, porque suas obras eram más.‖ No entanto, esta passagem pode ser 

comparada com 2Cor 4,4, quando Paulo fala de homens aos quais o deus deste mundo cegou 

―para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de 

Deus.‖ A condição prévia para a prática da verdade que se associa de perto com a ideia da luz, 

tanto aqui quanto noutras passagens, é a comunhão com aquele que é a luz do mundo (Jesus).  

Embora, as cartas paulinas empreguem o dualismo luz versus trevas menos do que o 

QE, dá-lhes um conteúdo teológico semelhante. A luz e as trevas são tão incompatíveis 

quanto a justiça e iniquidade (2Cor 6,14). O conteúdo, porém, não pode ser outro senão 

cristológico: Deus brilhou em nossos corações ―para iluminação do conhecimento da glória de 

Deus na face de Cristo‖ (2Cor 4,4-6; cf. 2Tm 1,11). Por meio dele participamos ―da herança 

dos santos na luz‖ (Cl 1,12). Paulo fala de armas da luz (Rm 13,12), de um anjo de luz (2Cor 

2,14), dos frutos da luz (Ef 5,9) e dos frutos de nosso espírito (Gal 5,22). 

Aqueles que antes estavam nas trevas tornaram-se, por sua vez, como que iluminados, 

―filhos da luz‖ (Jo 12,36; cf. Ef 5,8; 1Ts 5,5)
554

 e agora são luz em Jesus. Esta filiação, porém, 

faz exigências éticas da parte daqueles que a receberam: ―O fruto da luz consiste em tudo 
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quanto é bondade, justiça e verdade‖ (Ef 5,9). Assim, é necessário andar em conformidade 

com a luz. Responsabilidades estas que só podem desempenhar como ―luzeiros num mundo 

escuro‖ (Fl 2,15). Somente aquele que aceita a luz não precisa temer o dia em que ―o Pai das 

luzes‖ (Tg 1,7) trará luz àquilo que está oculto (1Cor 4,5). Assim, na nova Jerusalém, já não 

haverá sol, lua nem luz criada, pois a glória de Deus será sua luz e o cordeiro será sua 

lâmpada. As nações andarão mediante sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória (cf. Ap 

21,23-24). 

 

3.7. CONCLUSÃO                                                                                                                           

 

A primeira questão que nos motivou para escrever este capítulo foi a possibilidade de 

alguma relação entre o QE e alguns documentos gnósticos de Nag Hammadi, Pistis Sophia e 

os textos de Qumran, em se tratando da categoria luz. Depois, se a linguagem usada nestes 

manuscritos circulara pelas comunidades primitivas, ou se a CJ de alguma forma deixou-se 

influenciar por algumas ideias ou grupos de sua época. 

Pois bem, o que percebemos foi que tanto os documentos de BCNH, quanto outros 

documentos gnósticos e os MMM se tornaram indispensáveis para o estudo de certos aspectos 

do cristianismo primitivo, pois nos mostram uma diversidade e um aumento da reflexão 

teológica cristã nos primeiros séculos. Mesmo alguns sendo de um período posterior ao QE 

estão situados em uma época em que se viveram muitos conflitos em torno da formulação do 

cânon do NT. 

Através da análise feita na BCNH (EvTo, EvFi e Paráfrase de Sem) e do manuscrito 

gnóstico de Pistis Sophia reconhecemos alguns elementos gnósticos tais como: o forte 

dualismo metafísico; a existência de intermediários entre Deus e o ser humano; a intervenção 

do mal; o mundo material considerado um mal; a intervenção de um revelador e salvador; a 

alma como prisioneira da matéria; o ser humano preso às trevas; a necessidade de adquirir 

conhecimento para libertar a alma e conduzi-la à luz; o ser humano como centelha de luz; o 

resgate do ser humano por um enviado Divino; a necessidade de renascimento para chegar a 

salvação e a mais importante para nossa pesquisa: Deus ou a divindade como a Grande Luz.  

Essas ideias gnósticas, certamente circularam por entre as comunidades e se 

difundiram. Não tinha sistematização nem se constituía em um movimento organizado, mas 

havia basicamente uma visão e ideias que aos poucos invadiam o pensar da época. Isto nos 

mostra que a luz que aparece nos documentos gnósticos apresenta ―certa proximidade‖ com o 
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universo teológico da CJ, considerando que no final do século I e começo do II, quando o QE 

provavelmente foi redigido, havia uma multiplicidade de grupos e movimentos que buscavam 

identidade e afirmação no pós ―guerra judaica‖ (66-70 d.C.).
555

 Este foi um período decisivo 

para a formação da simbólica religiosa que recriaria o judaísmo (javismo) e as novas formas 

de cristianismo.
556

 

Isto também serve para os MMM, pois é notável a presença do estilo qumrânico no 

texto joanino. Assim, também com Qumran pode ter havido certa influência.
557

 O escritor do 

QE parece usar o referencial teórico dos essênios: o dualismo entre o bem e o mal, a luz e as 

trevas, a verdade e a mentira, a vida e a morte, um angélico príncipe da Luz ou o espírito da 

verdade dirigindo os filhos da luz (filhos da justiça) contra o príncipe das Trevas dirigindo os 

filhos das trevas (filhos da perdição); a Lei como água vivificante. Com esse modo de 

compreensão se procurou também declarar a fé em Jesus na comunidade. Entretanto, notamos 

que existe também enorme diferença entre QE e Qumran: A comunidade de Qumran, liderada 

pelo Mestre da Justiça (Príncipe da Luz), centra a sua reforma na Lei de Moisés e objetiva 

criar um grupo de ―puros‖, isolados dos filhos das trevas. Enquanto que no QE é Jesus, a luz 

do mundo, quem revela o Pai e é ele mesmo quem convida a todos a se tornarem filhos da luz 

pela adesão da fé (Jo 1,12-13).   

Segundo Layton, as várias comunidades possuíam naquele momento vozes que 

refletiam e questionavam aspectos da fé cristã, com reflexos em suas práticas e que o NT pode 

ser o resultado desses conflitos, que expressam posições prevalecentes, impedindo um 

homogenismo. Os primeiros seguidores de Jesus viviam em ambiente urbano e um número 

relativamente grande deles sabia ler e escrever. Desta maneira, pequenas coletâneas de 

escritos cristãos foram se juntando em alguns locais, escritos estes que possuíam variadas 
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formas literárias, e os quais também atendiam a determinados propósitos e funções, no seio 

das comunidades em que se encontravam.
558

  

A partir disso, alguns grupos começaram a relembrar e reler o evento ―Jesus‖ com os 

conceitos próprios do seu modo de pensar e mediante a realidade experienciada por eles. É 

possível que a comunidade do QE não quisesse expressar sua mensagem numa linguagem 

própria dos gnósticos ou qumrânicos, mas, se assim o fez, foi com intuito de reforçar diante 

de algumas ideias gnósticas ou qumrânicas as suas próprias afirmações de fé. O seu interesse 

não é codificar os acontecimentos experienciados pela comunidade numa narrativa crítica, 

mas apresentar a sua própria compreensão de Jesus, de modo a encorajar outros a crer e a 

permanecer na fé. Ou seja, o objetivo dessa narrativa está bem expresso no capitulo 20, 30-31: 

―Jesus fez ainda, diante de seus discípulos, muitos outros sinais, que não acham escritos neste 

livro. Esses, porém, foram escritos para credes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para 

que, crendo, tenhais vida em seu nome.‖ A escola joanina insiste ainda na encarnação como 

realidade histórica e inseparável da pessoa de Cristo.
559

 Essas insistências características do 

QE são, na verdade, definições de identidade diante das teorias gnósticas e qumrânicas a 

respeito de Jesus.  

Também com o judaísmo rabínico de Jâmnia ou judaísmo formativo a comunidade 

joanina teve que se confrontar e defender. O QE refere-se à expulsão dos seguidores de Jesus 

das sinagogas (Jo 9,22; 12,42; 16,2); atitude essa tomada pelo judaísmo oficial de Jâmnia, que 

possivelmente chegou a incluir os seguidores de Jesus (nozrim minim) entre as 18 bênçãos, 

tratando-os como hereges. O QE quis ser, talvez, uma resposta segura diante da difícil 

situação em que viviam. Certamente, os membros da CJ, que foram expulsos, ameaçados e 

perseguidos, puseram nas palavras de Jesus: consolo, aconchego, esperança e fé. 

Assim, é provável que nas origens dos escritos do QE, como aparece nas palavras e 

feitos de Jesus, tenha uma influência das ideias gnósticas e qumrânicas. Mas, é exatamente a 

questão de quem é Jesus nestes manuscritos que os distanciaram, substancialmente, da forma 

como o QE viu Jesus. Isto pode ter impedido a entrada deles no cânon neotestamentário. 

Todavia, não é possível saber exatamente o porquê da aceitação de alguns textos e da rejeição 

de outros. Muitas são as hipóteses, é verdade, quase sempre plausíveis, mas o critério 

realmente utilizado pela igreja primitiva, este ainda não é sabido. Porém, a CJ, embora 

conhecesse e talvez até recebesse influências de alguns destes ―grupos/escolas‖ quanto ao 
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vocabulário e até mesmo quanto a alguns recursos literários, parece-nos que construiu sua 

própria estrada.  

  



 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

 

PROFETA E LUZ: CATEGORIAS INTERCAMBIÁVEIS PARA CONSOLIDAR A 

IDENTIDADE DE JESUS NA LITERATURA JOANINA 

 

 

4.1. Introdução 

 

Vários estudiosos (R. Bultmann, E. Käsemann, C. Dodd, H. Koester, M. Boismard, R. 

Fortna, R. Schnackenburg, R. Brown, J. Martyn, J. Konings, J. Ashton, S. Vidal e outros) se 

debruçaram sobre o QE e apresentaram teorias literárias, origens, fontes, autoria, local de 

composição, etapas redacionais, divergências e convergências, enfim, muitas características 

sobre o grupo que compôs a CJ, as vividas por ela e as inseridas nela, e aos poucos se chegou 

a denominadores comuns sobre a vida desta comunidade e até mesmo sobre as marcas 

redacionais encontradas na literatura joanina.
560

 Depois da exegese da NCCN do QE (cap. I) e 

da investigação feita sobre as categorias profeta (cap. II) e luz  (cap. III), continuemos a 

verificar o processo redacional pelo qual passou o QE para mostrar a intercambialidade entre 

estas categorias, com objetivo de consolidar a identidade de Jesus na CJ, para, assim, 

consolidar sua própria identidade. 

 

 

                                                 
560

 Sobre estágio atual da pesquisa do QE: ALMEIDA. ―Eu Sou a Luz do Mundo‖: Um Estudo do Significado do 

Termo Luz em João 9,1-41, 2008, pp. 15-23; sobre a Comunidade Joanina no contexto pluralista do I século: 

NASCIMENTO. Do Conflito de Jesus com os Judeus à revelação da Verdade que Liberta em João 8,31-59, pp. 

23-85. 
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4.2. ETAPAS REDACIONAIS DO QUARTO EVANGELHO 

 

Há certo consenso entre os pesquisadores citados o fato de o QE ser fruto de um longo 

e complicado processo redacional. Se a revolução na pesquisa começa com questionamentos 

feitos a partir da autoria do QE pelo apóstolo João, filho de Zebedeu, o qual teria sido 

também o autor das três Epístolas e do Apocalipse, seu rumo definitivo será marcado pela 

constatação cada vez mais inequívoca de diversas marcas redacionais deixadas na composição 

do texto que hoje temos. 

De acordo com a investigação sobre as etapas redacionais do QE, a crítica literária 

oferece-nos a possibilidade de delimitar os diversos documentos dentro de uma mesma obra 

ou dentro de uma determinada tradição. Pelas ―aporias‖
561

 encontradas no texto, percebe-se 

que o QE possui diversos níveis literários na sua composição. Uma escola joanina ou um 

escritor/narrador (responsável) foi elaborando o texto a partir de uma tradição oral ou 

tradições básicas (TB), que consistiam em textos de origem diversas, relativos a ações ou 

ditos de Jesus; são os textos mais primitivos e que estão na base dos demais evangelhos 

canônicos. Neste ínterim estão os relatos sobre Jesus e João Batista (1,19-33; 1,37-49; 3,23-

30),
562

 tendo uma clara intenção apologética; assim, também o relato independente da 

conversão dos samaritanos em Sicar (4,5-41 – é uma narração sobre a atividade missionária 

dos grupos joaninos em seu tempo mais antigo). A estes foi acrescentada uma antiga coleção 

escrita de milagres (CM), que foi a chave para a composição do primeiro evangelho (E1), que 

transparece em Marcos, bem como os relatos da paixão (RP), fonte comum também aos 

sinóticos.
563

 S. Vidal não fala de uma fonte possível pré-gnóstica de diálogos de revelação 

como R. Bultmann, todavia fala de uma possível coleção escrita de milagres (CM)
564

 e de um  

relato da paixão (RP).
565

 

                                                 
561

 É um caminho sem saída, difícil. É definida como dificuldade, impasse, paradoxo, dúvida, incerteza ou 

momento de autocontradição que impedem que o sentido de um texto ou de uma proposição seja determinado. 
562

 Estes 3 relatos pretendiam legitimar os membros da comunidade joânica que demonstram superioridade em 

relação ao grupo batista. Por isso, os relatos recorrem às figuras de João e de Jesus. João é o fundador do grupo 

batista, rejeita para si títulos proféticos, que a tradição sinótica lhe aplica, rebaixando-se a si mesmo a uma 

simples ―testemunha‖ e ―porta-voz‖ da superioridade de Jesus. Para diminuir a força das objeções dos seguidores 

de João Batista, não se narra o batismo de Jesus, efetuado por João; faz-se referência a ele somente como sinal 

de reconhecimento de Jesus por parte de João. Fala da conversão de alguns discípulos de João em  seguidores de 

Jesus. Assinala-se assim a substituição do rito batista (de João) pelo cristão (de Jesus). Cf. VIDAL. Os escritos 

originales de la comunidad, pp. 15-16. 
563

 Há um paralelismo entre o RP dos sinóticos e o do QE tanto na sequência, quanto no conteúdo, porém no QE 

o RP se apresenta mais evoluído que nos sinóticos, o que leva a suspeitar que não há dependência literária entre 

os textos. 
564

 Um documento missionário designado a promover a fé em Jesus como o Messias esperado para Israel. Não 

continha nenhuma das características da alta cristologia do Evangelho já concluído. Vai ser a chave para a 
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A partir deste desenho fica mais fácil visualizar as etapas redacionais pelas quais o QE 

foi passando ao longo do processo de redação: 

 

 
 

A partir dos anos 40 d.C., diferentes comunidades se espalharam pelo mundo. Havia 

uma grande diversidade de grupos, que buscavam consolidar sua identidade baseando-se na 

figura de Jesus.
566

 Cada um destes grupos conheceu, recolheu, conservou e transmitiu as 

                                                                                                                                                         
composição do E1, cf. VIDAL, Los escritos originales de la comunidad del discípulo ―amigo‖ de Jesús, 2007, 

pp. 17-19. 
565

 VIDAL, Los escritos originales de la comunidad del discípulo ―amigo‖ de Jesús, 2007, pp.19-20. 
566

 Havia um grupo ao redor de Estêvão, ligado aos judeus da diáspora que procurava inculturar a Bíblia no 

mundo helenista e na outra ponta, um grupo de judeus ligado aos escribas e fariseus de Jerusalém que defendia a 

fidelidade estrita à lei de Moisés e à ―Tradição dos Antigos‖ (Mc 7,5; Gl 1,14). Entre estes dois grupos 

extremistas existiam outros grupos ligados às comunidades da Galiléia (cf. Mc 14,28, 16,7), outros ligados a 

Tiago e aos irmãos de Jesus (cf. Mc 3,31-34; At 12,17; 21,28; Gl 1,19; 2,9), outros ligados aos samaritanos (cf. 

Tradição Básica 

(TB) 
 

Etapas redacionais do Quarto Evangelho 
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palavras de Jesus de acordo com a situação, o ambiente e a cultura em que viviam e de acordo 

com os problemas e conflitos que enfrentavam. De acordo com C. Mesters e F. Orofino: 

 

  
A conjuntura política na Palestina tomou proporções graves durante o governo do 

Imperador Calígula. Muitas revoltas e levantes aconteceram entre os judeus nesse 

período. O sentimento antirromano cresceu perigosamente fazendo ressurgir novos 

movimentos nacionalistas. A Rebelião contra Roma foi se fortalecendo. O Zelo pela 

Lei e pelo Templo aumentou. Os Zelotas se organizaram e Movimentos Messiânicos 

surgiram. Essa nova conjuntura política e social repercutiu, logicamente, nas 

comunidades cristãs que, por causa disso, iniciaram missões para fora da Palestina 

(Ásia Menor, Grécia e Itália). As Cartas de Paulo testemunham o esforço que as 

comunidades fizeram para se assentarem e se organizarem para passar da realidade 

de mundo rural para mundo urbano; do mundo da observância da lei que acusa e 

condena para o mundo da gratuidade do amor de Deus que acolhe e perdoa (Rm 8,1-

4.31-32; At 4,36-37); da consciência de pertencer ao único povo eleito, para a 

certeza de que em Cristo todos os povos foram chamados à comunhão (multiracial e 

pluricultural) diante de Deus (Ef 2,17-18; 3,6).
567

 

 

 

Quando o imperador Nero assume o poder, surgem muitas revoltas e até golpes 

militares. Nero morre em 68 d.C, e Tito Flávio Vespasiano Augusto se torna imperador 

romano. Antes de ser proclamado imperador, alcançou renome como comandante militar ao 

servir sob as ordens do seu pai na Judéia, durante o conflito conhecido como a Primeira 

Guerra Judaico-Romana (66-70).  Vespasiano iniciou a sua participação no conflito civil que 

assolou o império durante o ano da sua nomeação como imperador, conhecido como o ano 

dos quatro imperadores. Após essa nomeação, recaiu sobre Tito a responsabilidade de acabar 

com os judeus sediciosos, tarefa realizada satisfatoriamente após sitiar e destruir a cidade de 

Jerusalém (70), cujo Templo foi demolido no incêndio. A sua vitória foi recompensada com 

um triunfo e comemorada com a construção do Arco de Tito.  

 O período que se seguiu à guerra judaica, de 66-70 d.C., foi decisivo para a formação 

da simbólica religiosa que recriaria o judaísmo (javismo) e as novas formas de cristianismo. 

Judeus e seguidores de Jesus se dividem e se tornam inimigos. As comunidades dilaceradas 

precisam buscar suas raízes e firmar sua identidade. A esta altura, os apóstolos/profetas que 

                                                                                                                                                         
Jo 4,39-42), outros ligados aos Prosélitos (At 13,43) e outros mais. Flávio JOSEFO fala de algumas escolas 

populares do judaísmo de seu tempo: os essênios (associados à Qumran), os fariseus, os saduceus e um grupo 

revolucionário, a quarta filosofia. Além desses, descreve também alguns grupos não oficiais, grupos populares 

que alegavam ter tradições, classificados como bandidos, rebeldes, movimentos populares, sicários ou mesmo 

zelotas. Outros grupos associados ao Templo, como os samaritanos e numerosos grupos apocalípticos. Cf. 

JOSEFO. Antigüedades Judías, libros XII-XX. Edición de José Vara Donado.Fernandez Ciudad, S.L. Pinto 

(Madri): Ediciones Akal, S.A, 1997, p. 1098. 
567

 Carlos MESTERS e Francisco OROFINO. As primeiras comunidades cristãs dentro da conjuntura da época – 

As etapas da história, do ano 30 ao ano 70. In: RIBLA 22, p. 35; NASCIMENTO. Do Conflito de Jesus com os 

Judeus à revelação da Verdade que Liberta em João 8,31-59, 2010, p. 42. 
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conviveram com Jesus já morreram, e as comunidades ―cristãs‖ entram numa nova fase. 

Vemos sinais destes acontecimentos nos evangelhos, e mais precisamente, no QE, em que 

aparece um acirrado e declarado conflito entre ―os judeus‖ e Jesus.
568

 Isto reflete claramente o 

quanto as comunidades tiveram que enfrentar muitos desafios após 70 d.C. para continuarem 

existindo. A comunidade joanina, aos poucos vai se consolidando.
569

 Porém, há um 

desenvolvimento do judaísmo, que atua contra a comunidade joanina e também contra outras 

correntes. O QE vai ser marcado pelo racha criado pela Academia de Jâmnia, nos anos 80-90 

d.C., e vai viver inúmeros conflitos tanto internos (ad intra), quanto externos (ad extra). 

Nesse momento, a comunidade está implantada em um lugar onde a presença judia é muito 

forte, principalmente o judaísmo que está se estruturando com toda a força.
570

 

O QE foi sendo narrado passo a passo, inclusive, conflito a conflito, dentro das etapas 

da história das comunidades que se reuniram em torno de um personagem misterioso e 

anônimo. Este aparece junto a André, e o evangelho lhe dá uma extraordinária importância. 

Seu anonimato esconde-se por detrás do cognome de ―o discípulo que Jesus amava‖ ou ―o 

discípulo amado‖ (Jo 13,23; 18,15; 19,26; 20,2.8; 21,7.20.24).
571

 E talvez ele seja 

mencionado também em Jo 1,35-40; 19,35. A identidade da CJ foi um processo que 

lentamente se organizou no confronto e diálogo com tantas ―forças‖ contrárias e em 

mudança.
572

 No entanto, um autor chamando T. Brodie, em 1993, defendeu uma tese em que 

diz que a redação do QE pode ter sido obra de um único autor.
573

  

R. Brown identificou algumas vozes no QE em que transparecem fortemente alguns 

conflitos vividos pela comunidade joanina.  Primeira, são as que não têm a mínima pretensão 

de crer em Jesus: o mundo, os judeus e os seguidores de João Batista.
574

 Segunda, são as que 

dizem crer, mas por algum motivo não creem: os criptocristãos (aqueles que se mantiveram na 

                                                 
568

 ALMEIDA. Os judeus e a Exclusão da Sinagoga para comunidade joanina. In: Oracula. 5.10 (2009). 
569

 Sobre a formação da comunidade joanina, cf. ASHTON. Understanding the Fourth Gospel. Oxford: 

Clarendon Press, 1993, p. 166. 
570

 Cf. OVERMAN, O Evangelho de Mateus e o judaísmo formativo, pp. 45-59. 
571

 É quase seguro que se trata do mesmo discípulo anônimo que introduziu Pedro na casa do sumo sacerdote na 

noite em que prenderam Jesus, ainda que neste episódio não o identifique expressamente como ―o discípulo que 

Jesus amava‖ (18,15-16). A misteriosa figura aparecerá quase sempre em relação a Pedro e/ou em contraste com 

ele (13,23; 18,15; 20,2-10; 21,7.20). Está livre de todas as deficiências e misérias que o evangelho dedica a 

Pedro. Este é o discípulo que goza de uma maior intimidade com Jesus, pois é seu amigo (13,23.25;21,20)Cf. 

MARTIN-MORENO, Personajes del Cuarto Evangelio, pp. 25-37.  
572

 BROWN fez um estudo sobre a eclesiologia joanina e reconstitui a ―história da comunidade joanina‖, cf. A 

comunidade do discípulo amado, 2011, pp. 26-173. 
573

 Para este assunto consultar: Thomas L. BRODIE. The Quest for the Origin of John‘s Gospel: a Souce-

Oriented Approach. 1993,New York/Oxford: Oxford University Press, 1993. 
574

 É interessante que no QE tanto o mundo, quanto os judeus, ocupam lugar de destaque tendo, 

fundamentalmente, duas acepções contrapostas, e sempre será necessário verificar em que sentido está 

empregado. Ora tem um sentido negativo e ora um sentido positivo, cf. ALMEIDA. ―Eu Sou a Luz do Mundo‖: 

Um Estudo do Significado do Termo Luz em João 9,1-41, 2008, pp. 125-140. 
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sinagoga e não foram expulsos. Evitavam confessar publicamente que Jesus era o Cristo - Jo 

9,20-22; 12,42);
575

 terceira, são os judeus de fé inadequada (seguidores de Jesus, reconhecidos 

publicamente, porém com divergências teológicas doutrinárias inaceitáveis para o grupo 

joanino - Jo 6,60-66); e quarta, são os seguidores das igrejas apostólicas (Pedro, André, 

Filipe, Tomé, Judas e Natanael, com exceção de Judas Iscariotes).
576

 Para exemplificar essa 

ideia, Brown apresenta dois quadros de resumos: no primeiro, ele mostra ―a história da 

comunidade joanina‖ em cinco fases: 1ª fase (30-50); 2ª fase (50-70); 3ª fase (70-90); 4ª fase 

(90-100); 5ª fase (110-120). No segundo, mostra os ―agrupamentos religiosos diferentes, fora 

da CJ, vistos através das páginas do QE‖, com os agrupamentos dos que não acreditam em 

Jesus: o mundo, ―os judeus‖, os adeptos de João Batista; e os dos que creem em Jesus: os 

criptocristãos, os seguidores de Jesus judeus e os seguidores de Jesus das Igrejas 

apostólicas.
577

 Portanto, diante desta real ameaça de divisão, a comunidade joanina precisa 

rever sua situação, definir algumas verdades de fé, isto é, precisa consolidar sua identidade. 

Ora falamos da história da CJ, ora falamos da história literária do QE. Qual a relação 

entre a história literária do QE e a história da CJ? O pesquisador L. Martyn muito contribuiu 

com a pesquisa joanina, com suas observações sobre a correlação entre a história literária do 

QE e a história da CJ. Foi um dos primeiros a dizer que o QE devia ser lido em diversos 

níveis: o de Jesus e o da comunidade que segue os passos de Jesus. Isto é, o QE narra a 

história de um evento real na vida da comunidade de tal modo, que pode ser visto como uma 

reconstrução de um episódio encontrado no ministério de Jesus.
578

 A trajetória do Jesus 

joanino é lida como reflexo da trajetória histórica da CJ. 

Como exemplo disso, citamos o capítulo da exegese de Jo 9,1-41 (NCCN), que 

plausivelmente reconstrói um drama que parece ter sido vivido pela CJ. Todos os 

protagonistas têm as suas próprias analogias na experiência da comunidade: a) o cego 

mendicante é um convertido, quando ainda não tinha feito opção pela luz, por isso, é cego, 

está nas trevas; b) Os pais do ex-cego são membros da comunidade, concordam que ocorreu 

uma mudança em seu filho, mas não se comprometem com nada; não se manifestam, pois têm 

                                                 
575

 Com estes criptocristãos a CJ teve várias dificuldades (Jo 7,13; 12,42-43), justamente porque tinham medo de 

testemunhar sua fé. Nicodemos e José de Arimatéia representam esse grupo na CJ. Eles assumem um caráter 

negativo no QE, e por isso, são simbolizados pela ―noite‖, e coube a eles sepultar um cadáver. Cf. ALMEIDA. 

―Eu Sou a Luz do Mundo‖: Um Estudo do Significado do Termo Luz em João 9,1-41, 2008, pp. 131-132. 
576

 BROWN. A comunidade do discípulo amado, 2011, pp. 63-95. 
577

 BROWN. A comunidade do discípulo amado, 2011, pp. 175-177. 
578

 Martyn elaborou uma reconstituição das origens da comunidade joanina da qual nasceu o QE. Cf. MARTYN. 

History and Theology in the Fourth Gospel. Uma apresentação bastante detalhada das intuições de Martyn 

também pode ser encontrada no boletim bibliográfico publicado por TUÑI, José-Oriol em 1974, cf. El cuarto 

evangelio; Balance de um decento (1964-1973), actualidad Bibliográfica 11 (1974) 243-289, especialmente 274-

280. 
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medo de represálias e de serem expulsos da comunidade judaica; preferem a segurança à 

opção pela luz (12,42-43); c) O Sinédrio é o conselho local judaico formado por 

fariseus/judeus. Pois bem, no tempo de Jesus, nem os fariseus, nem os judeus eram a 

autoridade suprema do povo judeu, e sim os saduceus, que vão governar o Templo até ele ser 

destruído no ano 70. A partir daí, sem a função sacerdotal, os saduceus vão desaparecer 

definitivamente. Quem vai se estabelecer e se fortalecer como movimento pós 70 vão ser os 

fariseus. Além disso, no v. 18 há uma mudança de fariseus para judeus sem ter havido troca 

de personagem. Acontece que nem todos os judeus eram fariseus, nem os outros personagens 

pertenciam a outro povo. Todos eram judeus, inclusive Jesus e o cego de nascença. Isso 

demonstra que ao falar ―dos judeus‖ como um grupo com autoridade para expulsar alguém da 

sinagoga, já nos está indicando que não nos encontramos no tempo de Jesus, mas numa época 

bem posterior, quando a CJ se sentia diferente do grupo de judeus da sinagoga. Assim 

também no v. 28, quando ―os judeus‖ insultam o que fora cego, dizendo-lhe: ―tu discípulo és 

daquele, porém nós de Moisés somos discípulos‖.  Esta oposição entre os que eram discípulos 

de Moisés e os que eram discípulos de Jesus não existia no tempo de Jesus, mas no tempo da 

CJ, quando ela já se distinguia da comunidade judaica; d) Jesus, na narrativa, é um profeta, 

segundo o cego – representa uma fase inicial da CJ, quando esperavam por um profeta 

messiânico a la Moisés  – e luz do mundo, segundo a si mesmo – representa a comunidade em 

um estágio mais elevado, que aceita Jesus como Filho de Deus (trataremos desse assunto mais 

adiante). Esta questão vai gerar bastante discussão interna na CJ, pois, para uns, Jesus é um 

pecador porque infringe a Lei do Sábado, enquanto, para outros, ele vem de Deus, porque 

realiza algo inaudito em favor do homem mendigo. 

Diante dos fatos e das reações apresentadas pelos personagens não é difícil aduzir que 

esse drama, tanto quantos outros vividos pela comunidade (Jo 4,1-30; 5,19-47; 6,41-58; 7,14-

25; 7,53-8) quer conduzi-la para além do conflito em si mesmo e mostrar uma comunidade 

que vai, aos poucos, gestando e aprofundando sua identidade. Na realidade, a pergunta feita 

por todos os textos mencionados é pela identidade mais íntima de Jesus: Quem é Jesus? De 

onde veio Jesus? Nisto, os conflitos tornam-se pedagógicos na reconstrução da identidade da 

CJ. 

A história literária do QE vai se revelando a história da CJ que teria nascido de um 

grupo de discípulos de Jesus composto de gente proveniente da Judéia e da Galiléia, gente 

aglutinada em torno da figura carismática conhecida como ―o discípulo amado‖ e que foi 

lentamente reconhecendo Jesus como o profeta/messias. Conclui-se que o QE tenha surgido 
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num contexto judaico, numa comunidade judeu-cristã, enraizada no judaísmo, marcado por 

uma forte polêmica com uma ou várias formas de interpretar o judaísmo e Jesus Cristo.
579

 

Possui características muito próprias, não obstante enquadra-se no mesmo gênero literário de 

Evangelho e conserva a mesma estrutura fundamental e o mesmo caráter de proclamação da 

mensagem do enviado de Deus (Jesus). Com um tom dramático, o ―estilo joanino‖ é muito 

característico, desenvolvendo as mesmas ideias de forma concêntrica e crescente. Assim, 

temos os temas da luz: 1,4.5.9; 3,19-21; 8,12; 9,4-5.39-41; 11,9-10; 12,35-36.46; da vida: 1,4; 

3,15-16; 5,1-6,7; 10,10.17-18.28; 11,25-26; 12,25.50, e da hora: 2,4; 5,25.28; 7,30; 8,20; 

12,23. Muitas cenas do QE são apresentadas sob forma de diálogos (2,23-3,20; 4,1-30; 6,25-

59; 7-8; 9,1-41; 10,22-40; 11,17-44. Mas a grande originalidade do QE são os discursos. Nos 

EvS, estes são pequenas glosas literárias sistematizadas; no QE, longas unidades com um 

único tema (5,19-47; 6,22-66).  

Entre as várias evidências que demonstram o caráter compósito da redação, convém 

mencionar algumas ―aporias‖, fissuras ou emendas redacionais pouco elaboradas, que deixam 

entrever a junção de textos independentes para formar um só, ou ainda textos inacabados. Há 

relato sem final ou inconsistente (3,1- mencionam os muitos sinais produzidos por Jesus, 

enquanto apenas um sinal fora mencionado até então; inconstância do marco cronológico); 

fragmentos aparentemente autônomos (3,31-36; 12,44-50); interrupções e acréscimos (3,22-

30 em relação a 3,1-21 e 3,31- 36), às vezes, com o objetivo aparente de explicitar o conteúdo 

da passagem anterior (10,1-21, em relação a 9,1-41 e 10,19-21). Outras evidências são as 

glosas (4,1; 11,2; 17,3) e a repetição de temas (13,31-14,3 em 16,11-33). 

A marca redacional mais evidente é o acréscimo do capítulo 21, logo após a conclusão 

original, em 20,30-31. Além de introduzir um relato completamente original, redigido no 

estilo marcano (com tríplice afirmação do mesmo tema), dá ao QE uma nova introdução, mais 

ampla do que a primeira, na qual faz questão de ressaltar o protagonismo do discípulo amado 

na composição do livro – detalhe completamente estranho aos capítulos 1-20. Embora seja 

evidente a unidade da obra e o seu fio condutor, notam-se algumas pequenas irregularidades. 

A mais surpreendente é uma dupla conclusão (20,30-31; 21,24-25); o capítulo 16 parece uma 

repetição do 14; em 14,31 Jesus manda sair do lugar da ceia, e só no capítulo 18,1 é que, de 

fato, eles vão sair. Isto nos leva a suspeitar, que a obra não foi redigida de uma só vez, e sim, 

paulatinamente.  

                                                 
579

 TUÑI, José-Oriol. Escritos joaninos e Cartas Católicas, pp. 138-145. 
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Outra característica marcante do QE é o simbolismo, muitas vezes usado numa 

linguagem marcadamente ―dualista‖ de separação radical entre o mundo de baixo (o 

―terreno‖, a ―carne‖), determinado pela ―maldade‖, ―mentira‖, ―treva‖ e ―morte‖, e o mundo 

celeste (o âmbito de ―Deus‖ e do ―Espírito‖), determinado pela ―bondade‖, ―verdade‖, ―luz‖ e 

―vida‖.
580

 Sem contar as figuras de linguagem: Pão (6,35), Luz (8.12), Porta (10.7), Bom 

Pastor (10.11), Ressurreição (11.25), Caminho, Verdade e Vida (14.6), Videira (15.1)
581

 que 

pertencem à própria estrutura deste Evangelho, organizado para revelar tudo o que nele se 

relata: milagres, diálogos e discursos. Assim, os milagres são chamados de ―sinais‖, porque 

revelam a identidade daquele que os realiza, a sua glória, o seu ser divino e o seu poder 

salvador. Estas representações, simbólica e figurativa dinâmica vão colaborar para delinear a 

imagem de Jesus e consolidar sua identidade na comunidade (LJ). 

Por fim, é possível propor que alguns diálogos joaninos tenham sido desenvolvidos a 

partir de créias,
582

 um estilo literário bastante recorrente nos EvS. Mesmo que levando em conta 

o estilo monolítico e o vocabulário exíguo, que poderiam apontar para a centralização da 

autoria num só indivíduo, as descontinuidades mencionadas sugerem que o QE seja olhado e 

investigado como um texto surgido a partir de um trabalho em várias etapas, levando em conta 

o caráter diacrônico e coletivo da redação. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
580

 Para mais detalhes sobre este assunto, ver NEVES, Escritos de São João, pp. 70-74. 
581

 Vamos aprofundar isso mais adiante. 
582

 O gênero créia é o que designa uma fala ou ação ocasionada na vida de uma pessoa importante pela situação, 

mas transcendendo-a, geralmente um diálogo em torno de um ensinamento. Causa e reação andam sempre 

juntas. E, já que a causa e a situação resultam da vida da pessoa, a créia tem a tendência natural de se tornar 

material de construção para o gênero ―biografia‖. Não é gênero de origem veterotestamentário-judaica e sim 

helenista-grega. É uma narrativa contundente, curta e direta que atribui um pronunciamento a uma pessoa 

histórica. Dentre os vários tipos de créias encontramos: ―créia verbal‖, aquela que resulta da situação (pode ser 

uma fala); créia clássica, aquela em que a fala é breve, muitas vezes apenas um nome ou uma sentença também 

chamada de apotegma ou paradgma. Este é, portanto, um subgênero da creia. Nele costuma haver somente uma 

pessoa que pergunta e uma que responde. Na créia a ligação à situação e ao caso concreto é mais pronunciada e 

a resposta pode ser mais longa, cf. Cf. BERGER, As formas literárias do Novo Testamento, pp. 76-88; Para mais 

detalhes sobre o gênero créia e suas classificações no NT, cf. Archibald M. WOODRUFF. A créia, elegante ou 

deselegante, a partir dos progymnasmata, em relação ao Novo Testamento. In: PHOÎNIX 9 (2003): 55-64. 
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4.2.1. Profeta no Evangelho 1 (E1) 

 

 

 

Segundo S. Vidal,
583

 a existência de um primeiro evangelho (E1) é um dado chave 

para a reconstrução da formação do evangelho joanino:  

1) O argumento fundamental para aceitá-lo é a evidente diferença percebida através de 

uma simples leitura entre os ―relatos‖ e os ―discursos‖: sua linguagem e concepção global 

apontam para dois extratos literários muito diferentes. Os relatos parecem ser mais antigos do 

que os discursos, pois estes tomam sempre como ponto de partida a situação apresentada nos 

relatos, ainda que depois se dissolvam e se diluam, introduzindo uma temática nova que nada 

tem a ver com aquela situação de seu ponto de partida; 2) Ao longo do QE aparece uma 

sequência geral, um ―marco‖ que não coincide nem com as TB e nem com os ―discursos‖: há 

que supor, então, uma obra geral sobre a missão de Jesus, quer dizer, um evangelho 

confeccionado entre o extrato das TB, assumidas por ele, e o extrato dos discursos ajuntados 

                                                 
583

 CF. VIDAL. Los escritos originales de la comunidad del discípulo, pp. 22-23. 
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posteriormente a seu ―marco‖ geral; 3) a confirmação efetiva da existência do E1 é a 

reconstrução dele no atual evangelho: o resultado é o escrito sobre a missão de Jesus bem 

estruturado em sua concepção e interesses. 

S. Vidal faz essa reconstrução, basicamente, eliminando o material ―discursivo‖ 

pertencente ao E2 e os sucessivos acréscimos do E3. Ao mesmo tempo, em análise concreta, 

chega a eliminar outros textos que se mostram como glosas acrescentadas, fechando ainda 

mais a concepção do material ―discursivo‖. 

O fenômeno literário do E1 é muito semelhante ao evangelho de Marcos. O autor se 

fundamentou nas TB, que já estavam presentes como ―marco‖ de sua obra. O RP definia seu 

final (paixão e morte de Jesus) e, ao mesmo tempo, indicava as pautas para apresentação da 

missão de Jesus, que tinha que desembocar em sua morte violenta. As tradições sobre a 

relação entre João Batista e Jesus (ciclo TB) marcavam seu início (1-19-50). E a CM brindava 

a sequência geral para as primeiras sessões da obra (2,1-11,44), até que esta pegara como guia 

o RP (11,45-20,20), e incluiu uma conclusão (20,30-31a). Não era, então, um trabalho muito 

difícil fazer uma narração ordenada da missão de Jesus. De resto, o trabalho do autor de 

Marcos, criador do ―marco‖ dos EvS (Mt e Lc), coincide fundamentalmente com E1, servindo 

de tradições básicas parecidas. 

O resto da recopilação das tradições básicas, tanto da parte de Marcos como do E1, 

implica uma situação nova das comunidades. O que se procura é conservar e interpretar uma 

tradição que já não estava suportando tão facilmente uma transmissão comunitária livre. Isso 

supõe o desaparecimento da primeira geração e a consequentemente preocupação das 

comunidades pela justificação de sua existência atual, recorrendo, para isso, às tradições das 

origens. 

Nessa direção aponta o resultado de análise da obra de E1. Descobre-se uma situação 

concreta e preocupante das comunidades joaninas, de seu tempo. Elas acabaram de sofrer ou 

ainda estavam sofrendo com a expulsão do seio do judaísmo, em que haviam vivido até agora. 

Esse transtorno está expressamente assinalado no texto de E1 em Jo 9,22-34 e 12,42. (também 

16,2, dentro de E3) e que está na base de toda obra. 

Por detrás do RP descrito na TB vislumbra uma tensão crescente nos grupos joaninos 

que ainda viviam no seio do judaísmo e temiam as autoridades judaicas, diante de sua 

confissão de fé em Jesus como profeta messiânico – tema central do RP. Isto foi, em grande 

medida, o que avivou a reflexão sobre a escritura na ―Escola Joanina‖ desde os primeiros 

tempos. A evolução mostra a insistência crescente deste motivo. R. Brown chama esta etapa 
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de pré-evangélica (de 30 a 70), que se estende desde a criação da CJ ao redor do testemunho 

do Discípulo Amado até o ingresso de samaritanos, batistas, gentios e até judeus que iam 

contra o Templo ou que por medo continuavam ligados ao Templo. É nesta etapa que 

acontecem as primeiras hostilidades e controvérsias com os judeus da sinagoga e a respectiva 

expulsão dela (9,22; 16,2) por reconhecerem Jesus como o Cristo, enviado de Deus.
584

 

Diante da expulsão da sinagoga pelos fariseus/judeus, que aqui aparecem como 

autoridade para excluir (9,13-17; 7,32.45; 11,45-47.57), a CJ, desde o enfrentamento, precisa 

se estruturar e se fortalecer; e, por isso, vão buscar em Jesus algo novo: nas festas (1,29), no 

culto do templo (2,18-21), no sábado (5,9-16; 9,13-34) e nos ritos de purificação (2,6; 13,6-

10). Embora R. Brown descreva que as autoridades judaicas tinham, por um lado, ―certa‖ 

tolerância com os que anunciavam a ressurreição de Jesus (At 5,33-42), por outro, não 

toleravam nem um pouco os que criticavam e atacavam o Templo e apresentavam Jesus como 

igual a Deus. Isto para as autoridades judaicas era uma blasfêmia e deveriam não só serem 

expulsos da sinagoga como também exterminados.
585

 

A expulsão da sinagoga deve ter tido um significado muito doloroso para os grupos 

que constituíam a CJ, representando o ponto em torno do qual se formou uma identidade 

social particular e ameaçadora para com ―os judeus‖ (Jo 11,48). S. Vidal reforça isso dizendo: 

 

A separação do ―seio‖ do judaísmo que havia convivido até agora criou um grande  

trauma para os grupos joaninos. Porém, teve um sentido de trauma de ―nascimento‖ 

a uma nova existência, foi então, que tiveram que configurar-se como novas 

comunidades, separadas das práticas do judaismo. Sua vida e estruturas comunitárias 

tiveram que ser mais fortes, em alguns casos até mesmo à custa de algumas 

características do ―espírito liberal‖ dos primeiros tempos.
586

 

 

 

E P. Garcia, comentando este período, escreveu: ―O período que cerca o movimento 

de Jesus – em especial do segundo século a.C. até o segundo século d.C – pode ser 

considerado como um período de uma riqueza e, ao mesmo tempo, de uma conflitividade sem 

par na história do judaísmo e da cultura ―israelita-judaica‖.
587

 A causa dessa situação foi o 
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 Sobre isto BROWN. A Comunidade do Discípulo Amado, p. 20.  
585

 Cf. BROWN. A Comunidade do Discípulo Amado, p. 48-49. 
586

 Tradução livre do texto: ―La separación del, que los había conbijado hasta ahora, suposo un gran trauma para 

los grupos juánicos. Pero tuvo el sentido del trauma del ―nascimiento‖ a uma nueva existência, ya que fue 

entonces cuando tuvieram que configurarse como nuevas comunidades, separadas ya de las práticas del 

judaísmo. Sua vida y estrutura comunitárias tuvieram que hacerse mas fuertes, en algunos casos incluso a costa 

de algún rasgo del talante ―liberal‖ de los primeiros tiempos.‖ CF. VIDAL, Senén. Los escritos originales de la 

comunidad del discípulo, p. 23. 
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 GARCIA, Paulo Roberto. Jesus, um Galileu frente a Jerusalém: Um olhar histórico sobre Jesus e os 

Judaísmos de seu tempo. In: Jesus de Nazaré: Uma outra história. CHEVITARESE, André L.; CORNELLI, 

Gabriele; SELVATICI (Orgs.). São Paulo: Annablume, Fapesp, 2006, p. 264. 
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processo de uniformização do judaísmo depois do ano 70, centralizado fortemente em torno 

do rabinismo farisaico, cuja delicada situação política, social e religiosa não podia suportar as 

diferenças e tensões do judaísmo anterior. Em consequência disso, dá-se início ao processo de 

exclusão do âmbito da sinagoga aos diversos grupos considerados, a partir de agora, 

―heréticos‖ dentre os quais se incluíam os grupos judeus seguidores de Jesus (entre estes, o 

joanino). A sanção oficial deste processo (porém, não o início dela) foi a famosa ―bênção‖ 

chamada birkat hamminin.
588

 

É nesse contexto de crise, num ambiente pluralista e diversificado, provavelmente 

entre os  anos 70 e 80 d.C., que vai surgir o E1, como uma obra ―etiológica‖, do grupo 

joanino, com objetivo de consolidar a identidade da CJ, frente à ameaça não só do judaísmo, 

como também em meio a tantos movimentos e expressões que voltam à cena.
589

 Assim, a CJ 

vai buscar nas origens, recopilar ou recontar, em forma de narrativa, algumas tradições 

referentes a Jesus anteriores à comunidade. Até porque a comunidade nasceu animosa em 

relação ao sistema religioso oficial, seu tom não é como o da TB de renovação interna do 

judaísmo e sim de superação e substituição do mesmo. Desse modo se explica a tensa 

polêmica criada contra as autoridades judaicas, muitas vezes mencionadas ao longo de toda 

obra como ―os judeus‖: 

 

Os textos refletem bem a ―situação‖ de denúncia e juízo que os grupos joaninos 

estão sofrendo nesse momento (cf. especialmente 7,1-52; 9,1-34; 18,28-19,16), com 

o consequente efeito de medo (cf. 7,13; 9,22; 12,42; 19,38; 20,19) e de cisão interna 

dentro dele. Por detrás disto, vislumbra-se a enorme pressão religiosa e social a que 

aqueles grupos indefesos estavam submetidos.
590

 

 

 De acordo com C. J. Nascimento, o conflito influenciou na transmissão das palavras 

de Jesus e na formação do QE. Nesta fase, a CJ vai fazer uma releitura de Jesus à luz da 

situação enfrentada no momento conflitivo. Buscam-se respostas e soluções para os 

problemas; tenta-se definir a identidade desta nova comunidade. Neste processo, os conflitos 
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 OVERMAN, O Evangelho de Mateus e o judaísmo formativo, p. 59. 
589

 Paulo GARCIA escreve que o ―judaísmo formativo‖ escondeu muitas tradições que reapareceram na mística 

judaica novamente depois de 4 séculos. Muitos movimentos e grupos conservaram suas memórias mesmo depois 

da destruição do Templo em 70 d.C. Cf. GARCIA, Jesus, um Galileu frente a Jerusalém: Um olhar histórico 

sobre Jesus e os Judaísmos de seu tempo, p. 264. 
590

 Tradução livre do texto: Los textos reflejan bien la situación de ―denuncias‖ y ―juicio‖ que los grupos 

juánicos están sufriendo en esos momentos (cf. especialmente 7,1-52; 9,1-34; 18,28-19,16), con  el consiguiente 

efecto de ―miedo‖ (cf. 7,13; 9,22; 12,42; 19,38; 20,19) y de escisión interna dentro de ellos. Detrás se vislumbra 

la enorme presión religiosa y social a la que aquellos grupos indefesos estaban sometidos. Cf. VIDAL, Senén. 

Los escritos originales de la comunidad del discípulo, p. 24. 
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são propulsores de configuração, são eixos em que se fundamentam a visão do autor sobre a 

identidade da CJ.
591

 

Esta etapa, em que os dissidentes enfrentam grande crise religiosa, social, política e 

econômica é de fundamental importância para a nossa tese. Por isso, toda a ênfase dada até 

agora. Aqui está o cerne do conflito, que vai fazer com que a CJ busque na trajetória de Jesus 

algumas categorias que vão corroborar para consolidar sua nova identidade. Fizemos um 

levantamento das vezes em que Jesus na LJ é qualificado por alguém com alguma categoria. 

Eis o quadro abaixo:   

 

CATEGORIA 

 

QUEM DISSE OCORRÊNCIA 

NO QE 

Cordeiro de Deus João Batista (1,29.36) 2 

Rabi/Mestre/Rabbuni 

2 discípulos de João Batista (1,38); Natanael 

(1,38.49); Nicodemos (3,2); discípulos (4,3; 

11,8); escribas e fariseus (8,3); discípulos (9,2); 

Marta (11,28); Maria Madalena (20,16b) 

10 

Messias/Cristo André (1,41); Samaritana (4,25 ?)
592 2 

Jesus, Filho de José, de 

Nazaré 
Filipe (1,45) 1 

Filho de Deus, Rei se Israel Natanael (1,49); Jesus (5,25); Marta (11,27); 

Judeus (19,7) 
4 

Rei; Vosso Rei   Judeus (19,12); Pilatos (19.14.15) 3 

Jesus Nazareu, o rei dos 

judeus 
Letreiro redigido por Pilatos 1 

Rei dos Judeus Soldados (19,3); chefes dos sacerdotes 

(19,21.21) 
3 

Jesus, o Nazareu Soldados (18,5.7) 2 

Profeta 
Samaritana (4,19);  narrador (4,43); homens na 

multiplicação dos pães (6,14); alguns entre a 

multidão (7,40); cego de nascença (9,17) 

5 

Homem 

João Batista (1,30); Samaritana (4,29); judeus 

(5,12); judeus (6,52); cego de nascença 

(9,11.31); judeus (10,33); chefes dos sacerdotes 

e fariseus (11,47); criada (18,17); Pilatos 

(18,29); Pilatos (19,5b) 

11 

Cristo Outros na multidão (7,40); Marta (11,27) 2 

Cristo (o Filho de Deus) Narrador (20,30) 1 

Santo de Deus Simão Pedro (6,68) 1 
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 NASCIMENTO. Do Conflito de Jesus com os Judeus à revelação da Verdade que Liberta em João 8,31-59, 

pp. 60-62. 
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 Neste caso, a samaritana não qualifica Jesus como o Messias (que se chama Cristo) como faz André, ela diz: 

―sei que vem um Messias (que se chama Cristo)‖. 
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Salvador do Mundo Samaritanos (4,42) 1 

Senhor 

Samaritana (4,19); funcionário real (4,49); 

paralítico (5,7); Cego (9,35.38); Marta 

(11,3.21.27.39); Maria (11,3.32); amigos de 

Marta e Maria (11,34); Simão Pedro (13,6.9); 

Filipe (14,8); Judas não Iscariotes (14,22); 

Disc. Amado (13, 25); Maria Madalena 

(20,2.13); Disc. Amado (21,7); Simão Pedro 

(21,7.15.16.17); discípulos (11,12); narrador 

(20,20); narrador (21,12) 

27 

Meu Senhor e meu Deus Tomé (20,28) 1 

Samaritano Judeus (8,48) 1 

 

Depois desse levantamento, percebe-se que as categorias que mais aparecem no 

quadro acima são: senhor, homem, Rabi/Mestre e profeta: 

1) Senhor: aparece 27 vezes no QE e é proferido quase exclusivamente pelo ciclo de 

amigos e discípulos de Jesus, ora em sentido cortês, como pronome de tratamento, ora como 

predicado divino Kyrios (Senhor em manuscritos cristãos da Septuaginta, onde Kyrios 

reproduz o nome de Deus, Iahweh).
593

 Somente em 5 ocasiões foge ao contexto do ciclo de 

amigos: a samaritana em 4,19; o funcionário real em 4,49; o paralítico em 5,7 e o cego de 

nascença que se refere a Jesus como senhor duas vezes: na primeira, 9,35, num sentido cortês, 

e na segunda, 9,38, indica mais que cortesia, indica adoração (Kyrios);  

2) Homem:  aparece 11 vezes no QE e nenhuma vez é proferido pelo grupo de amigos 

de Jesus. Isto indica que este evangelho dá bastante ênfase à humanidade de Jesus. O Jesus-

homem vai aparecer sempre em contraste ao Jesus-divino; 

3) Rabi/Mestre: aparece 10 vezes no QE e segue a mesma lógica de senhor: em quase 

todas as ocasiões é proferido pelo grupo de seguidores de Jesus. Somente 1 vez foge à lógica: 

em 8,3 os escribas e os fariseus chamam Jesus de mestre em tom de ironia e não por acharem 

que ele seja realmente Mestre;  

4) Profeta: foge totalmente à lógica de Rabbi/Mestre e Senhor. Das 5 citações em que 

aparece no QE, nenhuma vez é proferido pelo grupo de amigos de Jesus: Samaritana (4,19); 

narrador (4,43); homens na multiplicação dos pães (6,14); alguns entre a multidão (7,40); 

cego de nascença (9,17).  
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 KÜMMEL, Introdução ao Novo Testamento, p. 81. 
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Pois bem, isso indica que a ideia de Jesus como profeta não nasceu no ciclo de 

amigos/discípulos de Jesus. Possivelmente, pode ter sido a presença de samaritanas(os) que 

introduziram na comunidade uma nova hermenêutica do fato Jesus. Trouxe uma revolução 

cristológica ao introduzir um novo conceito messiânico, pautado numa tradição mosaica e não 

davídica, partindo de suas próprias expectativas messiânicas. Ao identificar Jesus como 

Profeta/Messias, uma nova perspectiva teológica se abre para a CJ. O profeta/messias 

samaritano seria alguém vindo da parte de Deus para revelar a palavra sagrada a Israel.  

Segundo R. Brown, os samaritanos esperavam um Taheb (aquele que volta, o 

restaurador, mestre e revelador); e pode ter sido neste sentido que os samaritanos aceitaram 

Jesus como Profeta/Messias (Jo 4,25). A teologia samaritana baseada no Pentateuco dava 

muita ênfase à figura de Moisés, de tal modo que, às vezes, via-se nele o próprio Tahed. 

Pensava-se que Moisés tinha visto Deus e depois descido para revelar ao povo o que ele tinha 

dito. Se Jesus foi interpretado segundo esta maneira de ver, então a pregação joanina teria 

haurido de tal Moisés material que depois corrigiria: não foi Moisés que viu Deus, mas Jesus 

que viu Deus e depois desceu para falar do que ouvira: ―Porque saí de Deus e dele venho; não 

venho por mim mesmo, mas foi ele que me enviou‖ (7,42; cf. também 3,13.31; 5,20; 6,46; 

7,16).
594

 

O centro da polêmica vai girar em torno da confissão de Jesus como profeta 

messiânico: o que no interior do judaísmo plural era suportável se converte agora para o 

judaísmo atual uma ameaça religiosa e social. Surge um tom dramático ou mesmo 

―confessional‖ com respeito à messianidade de Jesus em numerosos textos do E1 (1,20-21; 

7,17-52.9.1-34; 10,22-25; 18,33-37). A categoria profeta, atribuída a Jesus no QE, é 

encontrada somente na TB do Evangelho e é assumida pelo E1. Nestas duas etapas traditivas, 

a categoria profeta não se diferencia do título Messias/Cristo para o grupo joanino. A 

samaritana é um exemplo disto, ela vê Jesus como um profeta, e quando conta sua 

experiência, diz: ―Vinde ver um homem que me disse tudo que eu fiz. Não seria ele o Cristo?‖ 
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 Cf. BROWN, A Comunidade do Discípulo Amado, p. 46. 
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4.2.2. Luz no Evangelho 2 (E2) 

  
 

 
 

 

O segundo Evangelho (E2), ou a segunda redação pela qual passou o QE, acontece 

entre os anos 80-100. R. Brown considera possível uma mudança geográfica da CJ, em 

virtude da perseguição aos seguidores de Jesus na Palestina. A CJ poderia ter-se mudado para 

Éfeso na Ásia Menor. Segundo ele, há um vestígio de transplantação em João (7,35) onde ―os 

judeus‖ querem saber se Jesus está partindo para a Diáspora dos gregos para ensinar os 

―gregos‖.
595

 Para S. Vidal, essa mudança é bastante complicada, pois fica difícil aclarar a 

migração de seguidores de Jesus ao entorno da Palestina. Por um lado, tem que contar em 

geral com a instabilidade criada pela guerra judaica contra os romanos que afetou toda a 

população; por outro lado, tem-se que perceber que depois de 70 há um crescente conflito 

entre joaninos e judeus, o que indica que eles permaneceram depois da guerra na Palestina, 
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 Cf. BROWN. A Comunidade do Discípulo Amado, p. 57-71. 
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que era a região mais ameaçada.
596

 

Aos poucos, a CJ vai assumindo sua identidade própria, após o processo traumático 

gerado pela expulsão da sinagoga. Isso faz com que vá se distanciando cada vez mais do 

judaísmo. Por outro lado, a comunidade proclama sua novidade – Jesus como Profeta 

messiânico, o Filho de Deus – numa sociedade hostil às organizações populares não-

alinhadas com o poder civil. Os conceitos ―judeus‖ (5-12) e ―mundo‖ (14-17) passam a definir 

o contexto com o qual a CJ se confronta. A expulsão da sinagoga e a rejeição por parte da 

sociedade greco-romana levam a CJ a desenvolver um discurso acirrado e ofensivo de 

oposição não só com os judeus, mas também com o mundo.  

Segundo S. Vidal,
597

 como já havia acontecido com a TB, também o E1 sofre um 

processo de releitura, com as consequentes ampliações e interpretações. Isso é o que 

testifica a obra do E2, atrás da qual está a profunda reflexão e experiência da ―Escola 

joanina‖ dos finais do I século. São precisamente os textos do E2, juntamente com os do E3 

(veremos adiante), os distintivos do QE, o que faz com que se distancie consideravelmente 

dos EvS. A ele refere-se, fundamentalmente, quando se fala da distintiva linguagem e 

mundo joaninos.  

O argumento principal para aceitar a existência do estágio literário do E2, na 

formação do QE, é o mesmo apresentado no E1: a grande diferença entre o relato e o 

discurso. Por um lado aparecem os relatos como extrato básico, todavia são os ―discursos‖ 

que tomam parte da situação dada nos relatos e não a situação inversa. Por outro lado, as 

análises distinguem-se desse material ―discursivo‖: um extrato primário (textos do E2) e um 

acréscimo colocado posterirormente (textos do E3). Além dos ―discursos‖, têm outros textos 

que se apresentam como pequenos comentários ou glosas, que refletem a mesma concepção 

e os mesmos interesses que o material ―discursivo‖.  

O E2 inclui a obra do E1, ainda que em alguns momentos parece suprimir parte de 

seu texto. Contudo, este se prolonga muito com o novo material discursivo e com pequenas 

notas. Coloca-se um prólogo 1,1-18, que introduz a temática fundamental dos ―discursos‖ e 

uma primeira conclusão (20,1-31). O resultado foi uma nova edição de E1, totalmente relida, 

reformulada e reestruturada. Para o novo material, basicamente ―discursivo‖, se serviu de 

diversas tradições comunitárias: hinos ou fórmulas hínicas (Prólogo), ditos revelatórios ou 

apocalípticos, ―sentenciais‖. Porém, sobretudo se fundou uma reflexão, mais ou menos 

configurada, da ―escola Joanina‖ em torno a ele, na qual tinha uma importante atividade de 
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 VIDAL. Los escritos originales de la comunidad del discípulo, pp. 26-31. 
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interpretação e amadurecimento das tradições joaninas e, desse modo, influenciou 

decisivamente a evolução das comunidades de seu tempo. A acentuada linguagem dualista do 

autor oferece os termos pelos quais os leitores se podem definir a si mesmos: como crentes 

em Jesus (pertencentes à luz) ou não crentes em Jesus (pertencentes às trevas). Desse modo, o 

QE constrói um papel ―negativo‖ para os que não acolheram e nem aceitaram Jesus. Assim 

sendo, ajuda a definir as relações entre a comunidade convertida e os que estão fora dela. 

Ainda que o autor do E2 tenha aceitado basicamente o marco geral do E1, o mesmo que Mt e 

Lc aceitaram de Mc, a configuração geral de E2 e o tom deste novo evangelho são muito 

diferentes do evangelho anterior (E1). O determinante agora já não são os relatos sobre Jesus 

(as categorias aplicadas a Jesus no E1) e sim suas palavras, seu dizer, sua revelação de 

salvação que precisa ser acolhida pela fé. E mais, os ditos curtos se convertem agora em 

longos discursos em forma de diálogos ou de monólogos. O resultado literário é uma obra de 

caráter ―sapiencial‖, de reflexão profunda acerca de um discurso revelacional, com diversas 

cenas, gênero helenista muito utilizado pela literatura posterior, marcado por um caráter 

gnóstico ou gnostizante.
598

 

Essa nova configuração literária mostra uma profunda transformação da tradição 

joanina. Tem-se evidente uma nova linguagem nas palavras de Jesus, uma terminologia e 

um estilo muito diferentes dos ditos do Jesus dos sinóticos e, diga-se de passagem, do E1. 

Especialmente chocante é o desaparecimento das parábolas (nada no E2) e só um par de 

alegorias no E3, o que é abundante na tradição sinótica. Porém, a troca decisiva é a temática. 

Já não aparecem os motivos típicos dos ditos sinóticos, centrados em torno da temática do 

reino de Deus (categoria que não aparece no E2 e E3). É o momento quando surge esse 

―mundo joanino‖, muito diferente do ―mundo dos sinóticos‖ (e não se esquecendo do 

―mundo do E1‖). 

O centro do E2 é a revelação da realidade do mundo celeste, com as quais Jesus 

como ―emissário‖ divino se identifica: EU SOU
599

 – típica linguagem centrada na 1ª pessoa 

do singular:  
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 Como vimos no ponto Luz no QE em diálogo com os documentos de BCNH, Bultmann, Käsemann e Koester, 

defendem a teoria de que há um possível parentesco entre o Quarto Evangelho e o mundo gnóstico. 
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 O Eu Sou aparece na declaração que Iahweh fez para Moisés no Êxodo, quando lhe falou a partir da sarça que 

se queimava, mas não se consumia. Iahweh primeiro identificou-se como o Deus que tinha se comprometido 

numa relação de aliança com Abrão (Gn 17,1-14); depois, quando Moisés lhe perguntou o que deveria dizer ao 

povo quando este quisesse saber qual era o seu nome, Iahweh, respondeu: ―Eu Sou Aquele que É‖; depois, 

abreviou para ―Eu Sou‖. O nome ―Iahweh‖ soa como ―Eu Sou‖ em hebraico; e Iahweh, finalmente, chamou-se a 

si mesmo ―O Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó‖ (Êx 3,15-16). 
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CATEGORIA 

 

QUEM DISSE OCORRÊNCIA NO 

QE 

Eu Sou o Pão da vida Jesus (6,35.48) 2 

Eu Sou a Luz do mundo Jesus (8,12; 9,5) 2 

Eu Sou a Porta das Ovelhas Jesus (10,7) 1 

Eu Sou o Bom Pastor Jesus (10,11) 1 

Eu Sou a Ressurreição Jesus (11,25) 1 

Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida Jesus (14,6) 1 

Eu Sou a verdadeira Videira Jesus (15,1) 1 

 

Está aberto o caminho para compreender o E2 e também o E3 e vai se configurar 

como a marca concreta da apresentação de Jesus e de sua missão: Eu Sou o pão, Eu Sou a 

luz, Eu Sou a porta, Eu Sou o bom pastor, Eu Sou a ressurreição, Eu Sou o caminho, a 

verdade, a vida, e Eu Sou a videira. A contribuição tanto dos samaritanos quanto dos gentios 

pode ter sido um dos pontos de partida dessa reflexão tão original no seio do cristianismo 

primitivo. Eles deram à CJ um perfil novo em relação à comunidade judaica em geral. 

Apresentam-se aqui as linhas gerais que terminariam por se impor e criar fissuras incuráveis 

entre a CJ e o judaísmo. Além disso, a compreensão de Jesus como o Profeta/Messias/Cristo 

preexistente, pertencente ao âmbito divino, descido do céu com poderes e portador da 

palavra de Deus, que garante a salvação a quem o acolher (fé) e a condenação a quem o 

rechaçar (incredulidade) causa um choque teológico tremendo com os fariseus/judeus e, na 

medida em que estes ocupam a liderança nas sinagogas, expulsam daí seus seguidores. 

O esquema da típica cristologia elevada joanina,
600

 que aparece pela primeira vez no 

E2 e que depois será continuada no E3 e nas cartas, aprofunda a antiga confissão de fé 

comunitária em Jesus como Profeta/Messias/Cristo, testificada na TB e no E1, agora 

representada pela Luz do Mundo, realizando ao mesmo tempo a concepção tradicional sobre 

os sinais nos textos do E1 e a dimensão reveladora da missão global de Jesus nos textos do 

E2: 

 

 

                                                 
600

 Para Käsemann, João elevou a cristologia a nível tão alto que a humanidade de Jesus quase desaparece. Cf. 
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Em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o 

que temos visto; contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas 

terrenas, não me credes, como crereis, se vos falar das celestiais? Ora, ninguém 

subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no 

céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o 

Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. 

Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que 

todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.  Porquanto Deus enviou o 

seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse 

salvo por ele.  Quem nele crê não é julgado; quem não crê já está julgado, porque 

não creu no nome do Filho único de Deus. Este é o julgamento: a luz veio ao 

mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas obras eram más. Pois 

quem faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam 

demonstradas como culpáveis. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que 

se manifeste que suas obras são feitas em Deus (3,11-21). 

 

 

Unidos em torno de uma mesma tradição ligada ao Discípulo Amado, a CJ 

atravessava um processo de institucionalização apostólica. Há um grande desafio com 

relação à ética do amor fraterno e a expectativa pelos acontecimentos escatológicos futuros. 

Estes vão ser reelaborados e corroborar para o fortalecimento da CJ. O critério de pertença à 

comunidade não será mais a etnia judaica e sim o crer em Jesus como Luz do Mundo.  

 

4.2.2.1. A Sabedoria Personificada em Provérbios (8,12-31), Sabedoria (6,12-21) e QE 

 

Tem-se discutido muito acerca do meio cultural de que dependem os discursos de 

autorrevelação (Eu Sou) que aparecem no QE, pois não procedem dos escritos gnósticos e 

nem dos mandeus.
601

 Parece ter raízes no AT onde a Sabedoria personificada se autorrevela 

falando na primeira pessoa: Provérbios 8,12-31 e Sabedoria 6,12-21. Sabendo-se que o 

discurso de autorrevelação de Jesus é importante para continuarmos o estudo sobre a 

categoria luz no E2, faz-se necessário uma análise do Eu Sou antes de analisarmos a luz do 

mundo. 

No AT é o próprio Deus (Iahweh) que se manifesta como Eu Sou (Ex 3,14; 6,6-7; 7,5; 

20,1.5; Is 43,15; 51,12). No livro do Êxodo, Deus disse a Moisés: ―Eu sou aquele que é‖. 

Disse mais: ―Assim dirás aos israelitas: EU SOU me enviou até vós. Assim dirás aos 

israelitas: Iahweh, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e o Deus de 

Jacó, enviou-me até vós. É o meu nome para sempre, e é assim que me invocarão de geração 

em geração‖ (Ex 3,14-15). O AT, frequentemente, celebra o fato de Deus tornar seu nome 

conhecido a Israel, e nos Salmos, muitas vezes, encontramos louvores ao nome de Deus (8,1; 

113,1-3; 145,1-2; 148,5.13). No centro desta autorrevelação está o nome pelo qual Deus 
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autorizou Israel a invocá-lo. Iahweh se revela na primeira pessoa do singular: Eu Sou e este 

revela a sua natureza. Encontramos dois textos em que a Sabedoria personificada se 

autorrevela falando na primeira pessoa: Provérbios 8,12-31 e Sabedoria 6,12-21. 

A primeira, no livro de Provérbios: 

 

Eu, a Sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de 

conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal; a soberba, a arrogância, 

o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira 

sabedoria, eu sou o Entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio, reinam 

os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio, governam os príncipes, 

os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam; os que me procuram 

me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu 

fruto do que o ouro, do que o ouro refinado; e o meu rendimento, melhor do que a 

prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para 

dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. 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 

(Pr 8,12-31). 

 

 

E a segunda, na Sabedoria de Salomão: 

 

A Sabedoria é radiante, não fenece, facilmente é comtemplada por aqueles que a 

amam e se deixa encontrar por aqueles que a buscam. Ela mesma se dá a conhecer 

aos que a desejam. Quem por ela madruga não se cansa: encontra-a sentada à porta. 

Meditá-la é, com efeito, a perfeição da inteligência; quem vigia por ela logo se 

isenta de preocupações: ela mesma busca em toda parte, os que a merecem; benigna, 

aborda-os pelos caminhos e a cada pensamento os precede. Seu princípio é o desejo 

autêntico de instrução, o afã da instrução é amor, o amor é a observância de suas 

leis, o respeito das leis é garantia de incorruptibilidade e a incorruptibilidade 

aproxima de Deus. Portanto, o desejo da Sabedoria eleva à realeza. Chefes dos 

povos: se vos agradam tronos e cetros, honrai a Sabedoria e reinareis para sempre 

(Sb 6,12-21). 

 

 

  A Sabedoria é um fenômeno intercultural no mundo antigo, tanto no mundo Oriental 

como no Ocidental (no ocidente com o nome de Filosofia - amor à sabedoria). A Sabedoria 

representa um modo de ver o mundo e um estilo para se viver nesse mundo. Na 

tradição/literatura bíblica ela (a sabedoria) é um dos gêneros literários encontrados nos livros 
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canônicos de Provérbios, Jó e Eclesiastes, e nos livros apócrifos de Ben Sirac e na Sabedoria 

de Salomão.
602

 

Em Provérbios, a personificação
603

 da Sabedoria se desenvolveu em Israel a partir do 

Exílio, quando o politeísmo não era mais uma ameaça à religião Javista. Os sábios abordavam 

a sabedoria/conhecimento e a verdade não como se fossem alguma entidade abstrata, fria, sem 

vida; lidavam com elas tal como se lida com seres humanos, num relacionamento dinâmico de 

amor e amizade profundos. Essa maneira de se relacionar com o conhecimento e a verdade, 

personificada na Sabedoria, evoca uma dimensão humana na busca da sabedoria.
604

 

A sabedoria em Provérbio é uma criatura de Deus, porém eterna; está presente, como 

testemunho, desde o começo da criação. Descreve assim sua origem: ―O Senhor me possuía 

no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas.‖ Assim, apresenta seu nascimento 

desde a eternidade. Antes da criação da terra, ela já estava pré-estabelecida, o que denota seu 

caráter atemporal. Ela é acompanhante de Iahweh na sua criação; é sua supervisora (mestre-

de-obras), que atentamente fiscaliza o processo criacional. Essa ―figura‖ se diverte na 

presença de Deus e brinca entre os seres humanos. A Sabedoria criadora é o encanto de 

Iahweh todos os dias. Nesta perícope faz um elogio a si mesma, mostrando sua realeza e 

grandeza. Essa personificação dá um matiz nobiliárquico a Sabedoria, elevando-a ao status de 

Sabedoria-rainha que ajuda aos reis e príncipes a governarem e promoverem a justiça. Ela traz 

consigo riquezas imensuráveis, honra desmedida. É de sua posse o conselho e a prudência; 

debaixo do seu cetro estão a inteligência e fortaleza. Seu amor está para aqueles que a amam 

intensamente, que madrugam para encontrá-la. Em seu monólogo, diz a Sabedoria Régia que 

seu fruto e lucro são melhor e mais valioso do que ouro ou prata. Seu caminho, sua vereda é a 

senda da justiça e do direito, o que por si só nos fala do cunho libertador da Sabedoria, que se 

dispõe a levar seus bens ao que a amam, enriquecendo seus súditos.  

A sabedoria aparece como pertencente ao plano divino, porquanto o que a ela se 

atribui apenas pode ser dito com respeito a Deus. Da sabedoria afirma-se que ―governa o 

universo inteiro com acerto‖ (Pr 8,1), pois está presente e o penetra todo, como o próprio 

espírito de Deus, do qual é a perfeita imagem (Sb 7,24-26); como Deus, a tudo renova, e sua 

presença faz ―amigos de Deus e dos profetas‖ (Sb 7,27). Ela é confidente de Deus e do saber 
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 José Vílchez LÍNDEZ. Sabedoria e sábios em Israel. São Paulo: Loyola, 1999, p. 50-53.  
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 Expressão poética que frequentemente toma a forma de uma ideia abstrata e a ela se refere como se falasse de 

uma pessoa. Isso é chamado de personificação. 
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 No mundo literário existe uma figura chamada personificação, que consiste em fazer passar como pessoa algo 

que não é, como uma abstração, uma planta, um animal. Esse recurso literário é com frequência aplicado à 

sabedoria nos livros sapienciais. Cf. LÍNDEZ. Sabedoria e sábios em Israel, p. 53. 
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divino, visto que está entronizada junto a ele nos céus (Sb 8; 9,4.9-11). Como Deus, a 

sabedoria tem um espírito todo-poderoso (Cf. 7,23.27), por isso pode ser chamada, com razão, 

criatura de tudo quanto existe (cf. Sb 7,21b e 8,6).
605

 

 Diferentes teorias foram propostas ao longo da história do cristianismo para identificar 

a ―sabedoria‖ mencionada em Provérbios 8,22-31 e Sabedoria 6,12-21. Alguns teólogos do II 

século d.C. a viam como sendo o Espírito Santo. Já no III século, essa interpretação deu lugar 

a uma generalizada identificação dela com Jesus. Comentaristas mais recentes continuam 

discutindo se ela foi realmente uma companheira (ser distinto) de Deus em sua obra criadora 

ou meramente uma característica (atributo) dele. Para compreendermos a sabedoria de Pr 

8,21-31 e Sb 6,12-21 devemos ter em mente: que ela não é apresentada como um ser divino 

em nenhuma das demais passagens de Jó, Provérbios e Eclesiastes onde aparece 

personificada; que ela assume em Provérbios as prerrogativas divinas de haver existido com 

Deus antes da obra da criação e de haver sido a ―arquiteta‖ dessa obra; e que ela é descrita 

como havendo nascido antes da obra da criação (vv. 24 e 25).  

  Na tradução dos LXX aparece: EU SOU AQUELE QUE É (Yahweh). A tradução 

grega sublinha a essência do ser de Deus: Deus É. Reconhecendo a Jesus como a ―sabedoria 

de Deus‖ (1Co 1,24 e 30), o NT também a identifica como igual a Deus, e, por conseguinte, 

co-eterno com ele (Fl 2,6-7; Cl 2,8-9; Hb 1,2-3).  A razão disso é que a ―sabedoria‖ que está 

aqui retratada foi ―criada‖ ou ―produzida‖ como o princípio dos caminhos de Iahweh. A 

sabedoria não existe à parte de uma personalidade capaz de possuí-la e refleti-la.  

Segundo R. Pinas e M. Miranda na tese de doutorado: ―Abertura ao mistério de Deus 

e revelação salvífica em W. Pannenberg: em Jesus Cristo a história humana se eleva ao 

divino‖, W. Pannenberg
606

 considera que já no AT a concepção de revelação de Deus que 

prevalece sobre todas as outras é a de uma autorrevelação indireta. Leva-se em conta a 

importância que assume, gradativamente, para a tradição israelita, de modo especial através 

do movimento apocalíptico, e para a tradição cristã primitiva, a noção de totalidade da 
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 Cf. LÍNDEZ. Sabedoria e sábios em Israel. São Paulo: Loyola, 1999, p. 54. 
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 Um teólogo alemão que fez uma série de contribuições significativas para a teologia moderna, talvez a mais 
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tem sido amplamente debatida. Cf. Wolfhart PANNENBERG. Offenbarung als Geschichte Göttingen: 

Vandenhoeck & Ruprecht. 3. ed. p. 7, 1965. Também nas duas obras posteriores Grundfragen systematischer 
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produção acadêmica de Pannenber em: Romildo Henriques PINAS; Mario de França, MIRANDA. Abertura ao 

mistério de Deus e revelação salvífica em W. Pannenberg: em Jesus Cristo a história humana se eleva ao 

divino. Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2012. (Tese Doutorado), pp. 23-25. 
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história, então perceberemos que é na totalidade do falar e do agir de Deus, na história, 

operada por Iahveh, que mostrará realmente quem ele é.607 

Sendo assim: 

O conceito de revelação como autorrevelação de Deus, desenvolvido no contexto do 

idealismo alemão, implica que não se entenda mais a revelação como notificação de 

qualquer verdade sobrenatural oculta, mas como manifestação da essência de Deus. 

Pannenberg segue Barth, afirma que tal revelação deve ter um caráter de unicidade, 

visto que nela não se pode separar a essência própria de Deus e o meio através do 

qual ele se manifesta a ação através da qual ele se faz conhecer. Múltiplas ações 

singulares de Deus não são capazes de fazer conhecer plenamente o seu autor, 

justamente porque são uma em meio a outras. Assim, o problema da auto 

manifestação de Deus só se resolve, em concordância com Barth, na unidade de 

Deus com Jesus Cristo. A unidade de Jesus com Deus é unidade de revelação, e 

como tal implica unidade de essência. A unidade de revelação de Jesus com Deus 

deve, assim, ser a raiz de toda proposição cristológica relativa à divindade de Jesus 

Cristo.
608

 

 

 

Nesse sentido, a sabedoria encontrada no livro de Provérbios e Sabedoria se aproxima 

muito da autorrevelação que Jesus faz no QE. O enigmático Eu Sou dito por Jesus no QE, ora 

com predicado (6,35.48; 8,12; 9,5; 10,7.11; 11,25; 14,6; 15,1) e ora não ( 8,24.28.58; 13,19), 

constitui, então, essa revelação do caráter e do propósito de Deus, o Pai, que se manifesta no 

filho: ―Há tanto tempo estou convosco, e tu não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. 

Como podes dizer: Mostra-nos o Pai? Não crês que estou no Pai e o Pai está em mim? As 

palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, 

realiza suas obras. Crede-me: eu estou no Pai e o Pai em mim‖ (Jo 14,9-11).  

 

4.2.2.2. Eu Sou a Luz do Mundo como figura de Linguagem no E2
609

 

 

 O Jesus joanino utiliza a expressão Eu Sou para expressar sua identidade. O Eu Sou no 

QE aparece acompanhado de algumas figuras de linguagem.
610

 Vamos analisar o Eu Sou a 

Luz do Mundo como figura de linguagem, por ser esta importante na constituição do E2:  
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 PINAS; MIRANDA. Abertura ao mistério de Deus e revelação salvífica em W. Pannenberg: em Jesus Cristo 

a história humana se eleva ao divino, 2012, p.15. 
608

 Idem, p. 15. 
609

 Este ponto foi escrito aproveitando as habilidades adquiridas nos 2 anos cursados em Letras na UNINCOR 

(Universidade Vale do Rio Verde de Três Corações, nos anos 1997 e 1998). 
610

 Figuras de linguagens são caminhos, estratégias, ou melhor, recursos literários que o escritor/narrador pode 

aplicar a um texto para conseguir alcançar sua mensagem ou um determinado efeito em sua interpretação. São 

algumas ferramentas de expressão mais localizadas em comparação às funções da linguagem que são 

características globais do texto. Existem muitas figuras de linguagens. Cf.  
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4.2.2.2.1. Comparação: consiste numa proposição em que se confrontam dois ou mais 

elementos por meio de uma partícula,
611

 ou seja, é a comparação ou associação entre dois 

termos diferentes (X e Y), mas entre eles há algo que permite aproximação.
612

 Outra 

característica na comparação são os conectivos/conjunções (como, feito, que nem), locuções 

adverbiais (igual a, tão/tanto... quanto) e verbos de ligação (ser, estar, permanecer, ficar 

parecer...). Estes recursos se tornam indispensáveis numa sentença comparativa. Ela pode se 

apresentar em dois tipos: simples
613

 e por símile.
614

 O discurso Eu sou a luz do mundo é uma 

comparação simples: 

 

primeiro elemento (X)                           segundo elemento (Y) 

Eu Sou                                                     A luz do mundo 

 

Ambos, Eu sou (X) e A luz do mundo (Y) no QE, pertencem à mesma natureza 

(divina), porém não estão ligados por uma locução adverbial e sim por um verbo de ligação: 

ser. Jesus não diz: Eu Sou Yahweh, mas ao dizer Eu Sou a Luz do mundo, revela seu ser e sua 

natureza divina. Jesus se autorrevela usando o predicado a luz do mundo. Neste mesmo 

sentido encontramos ainda: Eu Sou o pão da vida, Eu Sou a porta, Eu Sou o bom pastor, Eu 

Sou a ressurreição, Eu Sou o caminho, a verdade, a vida, e Eu Sou a videira.  

 

4.2.2.2.2. Imagem: Dar uma definição à ―imagem‖ é uma tarefa complicada, devido à 

subjetividade associada a ela e a inacreditável diversidade de coisas que chamamos de 

imagem, ou que rotulamos como imagem: pintura, estátuas, ilusões óticas, mapas, diagramas, 

sonhos, alucinações, espetáculos, projeções, poemas, danças, memoriais, representação 

mental e outros. A imagem está presente em tudo à nossa volta. Ela é responsável por 

provocar a imaginação do receptor.
615

 A comparação, a metáfora e a alegoria são exemplos de 

figuras imagéticas. O mais interessante é que a ―imagem‖, como subgrupo das figuras de 
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 José Vílchez LÍNDEZ. Sabedoria e sábios em Israel. São Paulo: Loyola, 1999, p. 69. 
612

 RIBEIRO, Guilherme. Recursos Estilísticos. Texto eletrônico. Disponível em: 

<http://esjmlima.prof2000.pt/figuras_estilo/figuras_estilo.html>. Acesso em: 30 out. 2012. 
613

Aparece sempre que precisamos definir um parâmetro para determinadas escolhas. É bem comum no 

cotidiano. Na literatura, a comparação simples não chama muito a atenção, mas pode ser encontrada em 

praticamente todas as obras.  
614

 Na comparação por símile, não é diferente: também são delimitados critérios que permitem relacionar os 

elementos. A diferença é que estes elementos não pertencem à mesma natureza, ou seja, seriam totalmente 

distintos, se não fosse uma pequena similaridade.  
615

 P. KNAUSS. O desafio de fazer história com imagens. In: ArtCultura , v.8, n. 12 (2006), pp.97-115. Para 

uma reflexão profunda sobre imagem, cf. MITCHELL, W. J. T. Picture Theory: Essays on Verbal and Visual 

Representation. Chicago: University of Chicago Press, 1994. 
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palavras, abrange também a ―imagem‖, como figura de linguagem. É uma hierarquia em que a 

classe superior recebe o mesmo nome da destacada. Pois bem, a imagem é a figura 

responsável por estimular uma representação mental, por ilustrar algo, tomando por base um 

elemento secundário. Segundo C. Ceia616, a imagem pode ser dividida em Simples, Metafórica 

e Simbólica. 

a) Imagem Simples: É aquela que ilustra por meio de sentido mais literal do que 

figurado. Ela reforça uma tese, limitando a imaginação, através de algum critério: dois 

elementos (X e Y), um como complemento do outro, auxiliando na produção da imagem pela 

mente do receptor, com um esforço pequeno para assimilar o elemento Y.  

 

Eu Sou (X)                               A luz do mundo (Y) 

 

Nesse caso, o receptor poderá imaginar muitas possibilidades para o Eu Sou, todavia 

A luz do mundo é o que vai limitar a imaginação.  

 

b) Imagem Metafórica: não se difere muito da anterior, porém o foco no elemento Y é 

maior, visto que, para isso, será necessário um esforço médio para representá-lo. 

Considerando-se que o foco da imagem metafórica está no receptor da imagem: a luz do 

mundo, posta na boca de Jesus, revela o seu ser divino. Contudo, o que conta neste caso é 

como o receptor vai receber esta imagem. É o sentimento de amadurecimento do receptor em 

relação à imagem. Um exemplo é o que diz o capítulo 8,24: ―Disse-vos que morrereis por 

vosso pecado, porque se não crerdes que Eu sou, morrereis em vossos pecados‖ (8,24). Outro 

exemplo: ―Em verdade, em verdade vos digo: se alguém guardar a minha palavra jamais verá 

a morte‖ (8,51). No QE Jesus tem o poder de dar a luz/vida, porque, diz o texto: é a luz do 

mundo, porque tem a luz/vida em si mesmo: ―Eu, a luz, vim ao mundo para que aquele que 

crê em mim não permaneça nas trevas‖, mas para isso, o receptor precisa fazer opção pela luz 

(crer). 

 

c) Imagem Simbólica: esta apresenta as mesmas características do símbolo. A 

distinção é que, enquanto o símbolo é universal: pomba (paz); cruz (morte); espada (luta), a 

imagem simbólica trata do símbolo atribuído no momento, muitas vezes sem relação por 

similaridade. A imagem simbólica é a que alimenta a imaginação do receptor. É o esforço do 
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 CEIA, Carlos. Imagem. Texto eletrônico. Disponível em: 

<http://www.fcsh.unl.pt/invest/edtl/verbetes/I/imagem.htm>. Acesso em: 30 out. 2012. 
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receptor para compreender o elemento Y. A luz do mundo pode ser uma ferramenta capaz de 

clarear a mente do receptor diante da situação de conflito.  

 

4.2.2.2.3. Metáfora: é um tipo de linguagem figurada que usa de comparação para 

expressar uma verdade. É uma transferência de significado pela semelhança de imagem.
617

 

Corresponde a uma associação comparativa entre duas realidades, entre duas ideias, mas 

coladas uma a outra sem quaisquer elementos que explicitem essa associação.
618

 Uma 

segunda definição para metáfora é que ela se refere a um conjunto de processos linguísticos 

em que as características de um objeto são transferidas para outro, ao ponto de se falar do 

segundo como se fosse o primeiro. A metáfora é considerada por muitos a mais fundamental 

das figuras de linguagem e tem sido estudada desde a Antiguidade sob diferentes pontos de 

vista.
619

 

No discurso Eu Sou a luz do mundo, há o elemento X (Eu Sou) e o elemento Y (a luz 

do mundo)
620

, mas não se percebe o que é que os une; apenas se sabe que o conector está ali, 

como mostra o próprio texto: ―Assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu 

ao Filho ter vida em si mesmo e lhe deu o poder de exercer o julgamento, porque é o Filho do 

Homem‖ (Jo 5,26-27). No QE a luz simboliza a vida. Sabe-se pela citação que quem dá a 

Vida é Aquele que é vida em si mesmo. Logo, o ser luz do Mundo confunde-se com o ser do 
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 Northrop FRYE. Código dos Códigos: A bíblia e a Literatura. São Paulo: Boitempo Editorial, 2004, pp. 30-

34. 
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 RIBEIRO, Guilherme. Recursos Estilísticos. Texto eletrônico. Disponível em: 

<http://esjmlima.prof2000.pt/figuras_estilo/figuras_estilo.html>. Acesso em: 31 out. 2012. 
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 Segundo Claudia de S. TEIXEIRA, o primeiro a defini-la foi Aristóteles. Ele identificou quatro modos de 

deslocamento metafórico: de gênero para espécie, de espécie para gênero, de espécie para espécie e de 

substituição analógica. Na realidade, apenas esse último modo corresponderia atualmente à metáfora ―stricto 

sensu‖; os outros se refeririam à sinédoque e à metonímia. Sob o nome de metáfora, Aristóteles designou todos 

os tipos de transposição, tanto os que se baseiam nas relações de similaridade como nas adjacências. Os 

diferentes tratamentos de Aristóteles dados ao tema podem parecer contraditórios, mas as ambiguidades 

aparentes revelam a tentativa de dar conta de um fenômeno muito complexo para poder ser limitado a uma teoria 

categórica. Cf. Diferentes concepções sobre a Metáfora. In: Recorte – Revista Eletrônica. UNINCOR – Ano 8 – 

N.º 1 Disponível em: http://revistas.unincor.br/index.php/recorte/article/view/275/pdf . Acesso em 28. Out. 2012 
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 S. J. VOTRE e R. ROCHA chamaram de gramaticalização ao processo em que itens lexicais, com o passar 

do tempo, assumem ―status‖ de elemento gramatical, com notáveis aspectos de regularidade e previsibilidade, 

passando a sofrer restrições gramaticais. Segundo esses autores, um dos exemplos de gramaticalização é a 

passagem de um item lexical de valor semântico ―X‖ para ―Y‖, em que se parte de sentidos mais concretos para 

mais abstratos. A metáfora seria o veículo que poderia determinar essa mudança categorial, realizando a 

abstração, modificando o sentido dos itens lexicais. A metáfora envolveria dois aspectos: a transferência 

semântica e a motivação icônica. Em relação ao primeiro, a metáfora seria vista como um processo de 

transferência semântica, em que uma forma ou construção passaria a representar outro significado estreitamente 

vinculado ao que, até então, não se relacionava a ela. A motivação icônica explicar-se-ia pelo fato de a metáfora 

estar ―baseada num grau de semelhança ou compartilhamento semântico entre o significado fundante e o 

significado derivado.‖ Cf. A base corporal da metáfora. In: MARTELOTA, M. E., VOTRE, S. J.; CEZARIO, 

M.M. (orgs.). Gramaticalização no português do Brasil: uma abordagem funcional. Rio de Janeiro: Tempo 

Brasileiro, 1996. p. 32. 
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próprio Yahweh: Eu Sou. Já não se sabe mais se o Eu Sou está se referindo a Yahweh ou a 

Jesus, pois os elementos se fundiram um no outro.
621

 Naturalmente, Jesus e Yahweh são um. 

Outros  textos exemplificam isso: ―Quem me vê, vê o Pai. Como podes dizer: ‗Mostra-nos o 

Pai?‘ Não crês que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não digo por 

mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, realiza suas obras. Crede-me: eu estou no 

Pai e o Pai em mim‖ (14, 9b-11); ―Meu Pai, que me deu tudo, é maior que todos e ninguém 

pode arrebatar da mão do Pai. Eu e o Pai somos um‖ (10,20); ―O Filho, por si mesmo, nada 

pode fazer mas só aquilo que vê o Pai fazer; tudo o que este faz o Filho o faz igualmente. 

Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz‖ (5,19).  

 

4.2.2.2.4. Alegoria: A alegoria é um dos recursos retóricos mais discutidos 

teoricamente ao longo dos tempos.
622

 Etimologicamente, no grego, alegoria significa ―outro 

discurso‖.
623

 Pode ser entendida, no campo das figurações, como metáfora ampliada e, 

segundo os românticos, difere do símbolo, por ser este mais instantâneo e desenvolver 

situações em que ―no particular se observa o universal‖, sem necessidade de transição. É 

aquilo que representa uma coisa para dar a ideia de outra através de uma lição moral, ou, 

como dizia Quintiliano, no Institutio oratoria, uma ―metáfora continuada que mostra uma 

coisa pelas palavras e outra pelo sentido‖.
624

 A alegoria reporta-se a uma história ou a uma 

situação que joga com sentidos duplos e figurados, sem limites textuais (pode ocorrer num 

simples poema como numa narrativa inteira), pelo que também tem afinidades com a parábola 

e a fábula.
625
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 ―A metáfora é um dos mais importantes instrumentos para tentar compreender parcialmente o que não pode 
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da UNICAMP, 2006, p. 8. 
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significar a‖, Alegoria: construção e interpretação da metáfora. p. 8. 
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 No conjunto de metáforas ditas por Jesus no QE, que aparece no E2 e no E3, merece 

atenção, o fato de Jesus, por sete vezes, utilizar metáforas para se comunicar. Onde está 

quando menciona estas metáforas? Em que contexto disse isto? Com que objetivo utiliza 

metáforas?  

 

METÁFORA 

 

LOCAL CONTEXTO 

Eu Sou o Pão da vida (6,35.48) Sinagoga de Cafarnaum 2ª Festa dos 

judeus  

Eu Sou a Luz do mundo (8,12; 9,5) Templo de Jerusalém Festa das Tendas 

Eu Sou a Porta das Ovelhas (10,7) Indeterminado Festa das Tendas 

Eu Sou o Bom Pastor (10,11) Indeterminado Festa das Tendas 

Eu Sou a Ressurreição (11,25) Casa de Marta e Maria em 

Betânia 

Ressurreição de 

Lázaro 

Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida 

(14,6) 
Indeterminado Última Ceia 

Eu Sou a verdadeira Videira (15,1) Indeterminado Última Ceia 

 

Por esse quadro nota-se que as metáforas ditas por Jesus no QE foram ditas num 

contexto de festa ou na véspera dela, – aliás, todo o QE gira em torno de festas: três Páscoas 

(2,13; 6,4; 11.55), uma festa intermediária (5,1) e uma Festa das Tendas (7,2) – com exceção 

de uma (Eu sou a ressurreição, dita quando foi à casa de Lázaro para ressuscitá-lo). A 

denominação ―A Páscoa ou A festa dos judeus‖ é tema de grande discussão na CJ, porém o 

narrador faz questão de destacar ―a Festa dos Judeus‖, ou seja, a festa oficial das autoridades 

judaicas. É nesse contexto de festa que Jesus vê chegar a sua hora.
626

 O narrador/comunidade 

escolhe a ocasião das festas para falar da messianidade de Jesus e a cada Eu Sou, Jesus vai aos 

poucos revelando sua natureza divina. 

 A partir do Eu Sou percebe-se na CJ uma necessidade de se construir uma imagem, 

resgatando as categorias atribuídas a Jesus nos relatos do E1 e na experiência de conflito 

interno e externo vivido pela comunidade no final do primeiro século. Pode-se dizer que duas 

são as preocupações notadas na narrativa do QE: o resgate da identidade de Jesus e a real 

situação vivida pela comunidade receptora desta imagem. A voz de Jesus ―produzida‖ por 
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 ―Hora de Jesus‖ (2,4); ―ainda não chegou minha hora...‖ (7,30); ―não chegou a hora‖ (8,20); ―porque ainda 

não chegou a sua hora‖ (13,1); ―sabendo Jesus que chegara a sua hora...‖ (16,32); ―Eis que vem a hora  e ela já 

veio...‖ (17,1); ―Pai é chegada a hora...‖(19, 30). 
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esse narrador/comunidade no E2 será dita através de metáforas, cujas representações 

alegóricas partem de algo cotidiano: pão, luz, porta, pastor, ressurreição, caminho, verdade, 

vida e videira. Por isso, Jesus diz: ―Disse-vos estas coisas por figuras. Chega a hora em que já 

não vos falarei em figuras, mas claramente vos falarei do Pai‖ (16,25).  

 Esse conjunto de elementos mostra que o narrador/comunidade abre espaço no 

universo narrativo e vai construindo a identidade de Jesus, cuja situação, em crise, recompõe 

alegoricamente a sua própria busca de afirmação. A opção pela alegoria desfaz um possível 

tom emotivo, intimista e particular do narrador/comunidade; o arranjo instala a função 

didática para além da trivialidade do discurso. Ainda que faça referências a lugares e tempos 

concretos, a perspectiva de tal lirismo é atingir o interesse universal. No ―exagero‖ da 

comparação, perdura a alegoria de um Jesus distante e, ao mesmo tempo, próximo ao contexto 

da CJ no final do século I.  

O discurso apresentado no E2 mostra um Jesus que não veio para fazer a sua vontade e 

nem para se estabelecer segundo a ordem préestabelecida. Professando que a sua trajetória 

seria outra, constrói sua imagem ao longo do discurso alegórico como sendo o enviado de 

Deus. Eleva seu discurso a um plano superior. Ele se torna a voz daquele que o enviou: 

―...Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou‖ 

(6,38), usando sempre como gênese o que é familiar, cotidiano. O fazer alegórico não se 

encaminha desse modo, ao vazio, mas a uma experiência de transformação. Nesse sentido é 

que o acervo de lembranças das categorias aplicadas a Jesus no E1 denuncia uma insatisfação 

com o presente, retratado como carente de modificação. Mas, não é apenas de passado que vai 

se reconstruir a nova CJ, e sim de um resgate do que foi positivo no passado, como uma 

projeção para o futuro. O E2 reforça a expectativa em relação ao vindouro. Há uma 

necessidade de resistir no presente, em nome da luz/vida, ainda que a realidade se mostre 

adversa. Torna-se indispensável para esta resistência aceitar e crer que Jesus seja a luz/vida. 

Por  isso, crer (pisteu,w) aparece quase como um estribilho ao longo do QE: 1,7.12.50; 

2,11.22.23; 3,12.12.15.16.18.18.18.36.36; 4,39.41.42.42.48.50.53; 5,24.38.44.46.46.47; 

6,29.30.35.36.40.47.64.64.69; 7,5.31.38.39.48; 8,24.30.31.45.46; 9.18.35.36.38; 10,26.38.42; 

11,15.25.26.26.27.41.42.45.48; 12,11.36.37.38.39.42.44.44.46; 13,19; 14,1.1.10.11.11.12.29;   

16,9.27.30.31; 17.8.20.21; 19,15.20.28; 20,25.27.29.30.31.  

A alegoria, assim, associada à encenação das festas, vai sendo, desde o início, adaptada 

pelo narrador/comunidade ao que ele designou como ―fazer a vontade do Pai‖. A animação 

dos elementos cênicos que atende a este ―fazer‖ vai ser assumida e incorporada à pessoa de 
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Jesus. A movimentação alegórica vai acontecendo em momentos cênicos precisos (2,1-11; 

4,46-54; 5,1-9; 6,1-15; 6,16-21; 9,1-41; 11,1-44) ao longo do QE. A complexidade ―dessas 

narrativas‖ mostra intimidade com o contexto, pois torna o ―protagonista/artista‖ (Jesus) 

portador de uma presença indispensável não só na fase de confecção das alegorias, mas 

também na ―performance‖
627

 festiva propriamente dita. O QE não coloca Jesus como um 

―artista‖ de ―performance‖, mas um ―performático‖, no sentido de que performa (cria) uma 

situação para ajudar na concretização de uma ideia.
628

 

Entre uma ―performance‖ e outra no QE há sempre discursos em que a identidade de 

Jesus é questionada e logo há mudança de cenário. Entre uma performance e outra, aparecem 

também cenas dramáticas (sinais) provocadas por acirrado conflito entre Jesus e os 

fariseus/judeus. O conflito é parte oficial da grande apresentação do E2. Nos discursos em que 

aparecem o Eu Sou, as alegorias ―usadas‖ não são novas, (pão, luz, porta, bom pastor, 

verdade, caminho e vida, ressurreição e videira), não foram criadas pela CJ. Elas aparecem 

antes, no contexto do AT. Parece a ver no QE, um ―empréstimo‖ cultural de algumas 

metáforas para revelar a nova identidade de Jesus. Nesse processo, algumas metáforas 

―emprestadas‖ são inteiramente transformadas e ressignificadas:  

 

a) Eu Sou o pão da vida (6,35) – Logo após a perfomance da multiplicação dos pães no 

deserto, no dia seguinte, em um discurso, Jesus quer despertar para sua verdadeira identidade: 

―Eu sou o pão da vida‖ (6,35); ―Eu sou o pão vivo descido do céu‖ (6,51). O maná do deserto 

pereceu (em contraste com o maná que Deus fez descer do céu, mas que apodrecia no dia 

seguinte citado no livro de Êxodo), mas quem comer deste pão viverá para sempre (6,51a). 

Jesus afirma: ―o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo‖ (6,51b). Diferente 

do maná que os pais no deserto comeram e morreram (Ex 16). Jesus revela-se como pão da 

vida vindo do Pai: ―Assim como o Pai, que vive, me enviou e eu vivo no Pai, também aquele 

que de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é como o 
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 São atribuidas sete funções para a performance: ―entreter; fazer alguma coisa que é bela; marcar ou mudar a 

identidade; fazer ou estimular uma comunidade; curar; ensinar, persuadir ou convencer; lidar com o sagrado e 

com o demoníaco‖. Cf. Daniela Hochmann. LABRA. O artista-personagem. Campinas: Universidade Estadual 

de Campinas, 2005 (Dissertação de Mestrado), p. 63. 
628 Falar de uma prática performática hoje é ampliar horizontes para uma pesquisa no campo da cultura, da 

antropologia, da política e da sociologia, além de diversas áreas artísticas, como as cênicas e a dança. Na década 

de 1970, o diretorde teatro Richard Schechner, baseado em anos de pesquisas sobre rituais e comportamentos 

sociais, junto ao antropólogo Victor Turner, funda o núcleo de Estudos da Performance na NYU, configurando 

uma linha de pesquisa interdisciplinar e multicultural. Desse modo, foram entendidas como ações performáticas, 

atos de indivíduos ou coletivos, artísticos, religiosos e até mesmo políticos. Por fim, afirma que ―qualquer 

comportamento, evento, ação ou coisa pode ser estudado como se fosse performance e analisado em termos de 

ação, comportamento, exibição. Cf. LABRA. O artista-personagem, pp. 63-65. 
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que os pais comeram e pereceram. Quem come este pão viverá eternamente‖ (6,57-58). 

Portanto, Jesus define-se a si próprio como ―pão da vida descido do céu‖  que é necessário 

comer mediante a fé, pelos que creem. Ele reafirma com insistência a sua identidade divina.  

 

b) Eu sou a luz do mundo (8,12) – Em um ambiente carregado de simbolismo, em plena 

festa judaica de Sucot, Jesus revela ser ele o Messias enviado de Deus: ―Eu Sou a luz do 

mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida‖ (8,12). O empréstimo 

metafórico usado neste discurso parece vir da festa judaica. Essa festa-peregrinação de oito 

dias, por ocasião da qual os judeus subiam a Jerusalém, além de celebrar a colheita da uva de 

setembro/outubro, era marcada por orações pela chuva. Uma procissão diária, partindo da 

piscina de Siloé, levava água como uma libação ao Templo. A água era então misturada com 

vinho e aspergida sobre os quatro cantos do altar. Enquanto se conduzia o jarro de água em 

procissão, o coro entoava o estribilho: ―Com alegria bebereis água do manancial da salvação‖ 

(Is 12,3). Junto ao rito da água acontecia o rito da luz, onde a corte das mulheres era 

iluminada por candelabros de ouro em forma de candeeiros, por onde passava a procissão da 

água. Cada candelabro sustentava quatro tochas de ouro com azeite, em que ardiam mechas 

fabricadas com fios de vestimentas sacerdotais. A solenidade era acompanhada pelo soar de 

harpas, liras, címbalos e trombetas por parte dos levitas, acompanhado por cantos de todo o 

povo e dança dos homens piedosos durante toda a noite – daí os temas da água e da luz. O rito 

referia-se a Zacarias, em que falando do ―dia do Senhor‖, afirma: ―E acontecerá, naquele dia, 

que não haverá mais luz, nem frio, nem gelo. Haverá um único dia – Iahweh o conhece – sem 

dia e sem noite, mas a tarde haverá luz. E acontecerá, naquele dia, que sairá água viva de 

Jerusalém, metade para o mar oriental, metade para o mar ocidental, no verão e no inverno‖ 

(Zc 14,6-8).
629

 A luz da festa, portanto, tinha um sentido messiânico. Representava, 

simbolicamente: felicidade, alegria, salvação, libertação. Aplicava-se à obra do Messias, até o 

ponto deste ser chamado de Luz.
630

 Essa afirmação que Jesus dá de si mesmo vai gerar uma 

grande discussão, que começa em 8,13 e só vai acabar em 8,59, quando ―os judeus‖ apanham 

pedras para atirar nele; Jesus, porém se oculta e sai do Templo.  

 

c) Eu Sou a Porta das Ovelhas (10,7) – Logo após o drama vivido por Jesus em torno 

da cura do cego de nascença, ele faz um discurso aos judeus sobre a porta das ovelhas e o 

                                                 
629

 ARAUJO. História da Festa Judaica das Tendas, 2011, pp. 132-135. 
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 Cf. S. B. H, 806s apud MATEOS e BARRETO. O Evangelho segundo São João: análise linguística e 

comentário exegético, p. 383. 
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Bom Pastor. Era costume que os pastores dormissem junto à porta do curral e se postassem no 

meio do caminho para proteger as ovelhas dos lobos e ladrões. A metáfora aqui, parece vir de 

um texto de Neemias. Dois aspectos são importantes na configuração de Jesus como a porta 

das ovelhas: primeiro, sobre a figura da restauração da porta das ovelhas do antigo Templo de 

Israel, destruído por Nabucodonozor. A primeira porta a ser restaurada no templo foi a porta 

das ovelhas: ―Eliasib, o sumo sacerdote, e seus irmãos, os sacerdotes, puseram a trabalhar e 

construíram a porta das Ovelhas, fizeram as vigas, fixaram os batentes, as fechaduras e as 

trancas, e continuaram até à torre dos Cem e até à torre de Hananeel (Ne 3,1). Isto mostra que 

Jesus quer ser a única porta por onde vão passar suas ovelhas. Tudo começa por ele, pois ele é 

o Cordeiro de Deus que tira o pecado (sofrimento) do mundo. O segundo aspecto, a porta do 

Templo citado no texto de Neemias possuía fechaduras e trancas. Mas a porta das ovelhas da 

qual Jesus fala, não. Ele testifica sobre isto quando diz: ―Eu sou a porta. Se alguém entrar por 

mim, será salvo; entrará e sairá, e encontrará pastagens‖ (Jo 10,9). Por esta porta entrarão 

todos: ―Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância‖ (Jo 10,10b). Neste mesmo 

cenário, Jesus menciona que é o Bom Pastor. 

 

d) Eu Sou o Bom Pastor (10,11) – Essa metáfora pode ter sido tirada do livro de 

Jeremias, em que o título de pastor é dado aos dirigentes do povo, que incluem o rei, os 

funcionários reais, os anciãos, todos os que têm autoridade. Quase todas as passagens que 

usam o título censuram os pastores por não enfrentarem suas responsabilidades (Jr 2,8), por 

descuidar e explorar suas ovelhas como vimos em Ezequiel 34,2-16. Os pastores que 

aparecem no NT são pobres e ignorantes, deixados quase totalmente fora da vida social e 

religiosa. Há aqui um contraste intencional entre o pastor, filho de Davi, o rei que nasceu em 

Belém, numa manjedoura (Lc 2,6-7) com os pastores ―pastores oficiais‖ do judaísmo. Jesus 

inaugura uma forma diferente de ser pastor. Ele diz: ―Eu Sou o bom pastor, o bom pastor dá a 

vida pelas suas ovelhas.‖ (Jo 10, 11). Ao dizer, Eu sou o Bom Pastor, Jesus estava 

enfatizando sua excelência como tal e contrastando-se com os falsos pastores de sua época. 

Jesus já os havia chamado de ―ladrões e assaltantes‖ (Jo 10,1, 10). Eles não tinham interesse 

real nas ovelhas, diferente dele, que mais tarde dará sua vida por elas.  

 

e) Eu Sou a Ressurreição (11,25) – Quando Jesus se autorrevelou como a luz do mundo 

(8,12), logo em seguida curou o cego de nascença como ilustração desta afirmação (9,1-41). 

Agora aconteceu a mesma coisa: Jesus afirmou que veio para dar a vida em abundância em 
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João 10,10, e vai ressuscitar Lázaro, em Betânia, no capítulo 11, uma narrativa única e 

contínua, a mais longa do QE depois da Narrativa da Paixão.
631

 Pode-se traçar um paralelo 

entre essas duas narrativas: Na narrativa da NCCN, Jesus dá luz ao cego de nascença. Agora, 

na reanimação de Lázaro dá vida ao morto. Assim, no QE, percebe-se um fio condutor: Jesus 

é a luz e a vida para o mundo. Neste discurso, Jesus diz: ―Eu sou a ressurreição. Quem crê 

em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá‖ (Jo 11,25-

26). Essa imagem pode ter sido tirada do AT onde aparecem algumas referências de 

ressurreição dos mortos: ―Os teus mortos viverão, os seus corpos ressuscitarão; despertai e 

exultai, vós que habitais no pó; porque o teu orvalho é orvalho de luz, e sobre a terra das 

sombras fá-lo-ás cair‖ (Is 26,19); ―E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns 

para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno‖ (Dn 12,2); ―Depois de dois dias 

nos ressuscitará: ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele (Os 6,2). Percebe-se 

que Jesus quer revelar quem ele é. E, uma vez que Jesus possui a vida, ele pode comunicá-la: 

―Eu sou a ressurreição e a vida.‖  

 

f) Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida (14,6) – A afirmação ―Eu sou o caminho, a 

verdade e a vida‖ é uma metáfora que faz parte dos chamados discursos de despedida (14.6). 

Tomé, o apóstolo ―incrédulo‖, havia perguntado a Jesus: ―Senhor, não sabemos para onde 

vais. Como podemos conhecer o caminho?‖ Jesus responde: ―Eu sou o caminho, a verdade e a 

vida‖. No QE, Jesus quer revelar que o caminho é possibilitado e aberto unicamente por ele: 

―Ninguém vem ao Pai a não ser por mim‖. Todos os outros acessos a Deus parecem ficar 

excluídos na linguagem joanina.  

 

g) Eu Sou a verdadeira Videira (15,1) – Este texto faz parte do testamento que marca 

a despedida de Jesus durante a Ceia (Jo 13,1-17). São as últimas instruções antes de ser preso. 

Novamente aparece uma metáfora em que apresenta Jesus e sua relação com Pai: ―Eu sou a 

verdadeira videira e meu Pai é o agricultor.‖ Há várias citações alegóricas acerca de árvores 

no texto Bíblico: A acácia, a sarça, o cedro, a palmeira, o carvalho e a videira. A videira era o 

símbolo do povo de Deus no AT: ―Mas eu te plantara como vinha excelente, toda de cepas 

legítimas. Como te transformaste para mim em ramos degenerados?‖ (Jr 2,21); ―Agora vos 

farei saber o que farei da minha vinha! Arrancarei a cerca para que sirva de pasto, derrubarei 
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As narrativas da cura do paralítico, no capítulo 5; da cura do cego de nascença no capítulo 9, e de Lázaro, no 

capítulo 11, são longas narrativas com diálogo e formam o conjunto das três grandes narrativas de milagre no 

QE. 
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o muro para que seja pisada; reduzi-la-ei a matagal: não será mais podada nem cavada: 

espinheiros e ervas daninhas nela crescerão. Quanto às nuvens, ordenar-lhes-ei que não 

derramem a sua chuva sobre ela. Pois bem, a vinha de Iahweh dos Exércitos é a casa de Israel, 

e os homens de Judá são sua plantação preciosa. Deles esperava o direito, mas o que 

produziram foi a transgressão; esperava a justiça, mas o que apareceu foram gritos de 

desespero‖ (Is 5,5-7). 

Além da imagem da videira, supostamente vinda do AT, de acordo com Flávio Josefo,  

próximo ao portão principal do Templo, havia uma gigantesca videira de ouro, da qual 

pendiam cachos de uvas como ornamentação na estatura de um homem. Nas moedas dos 

tempos dos Macabeus, a nação de Israel era representada com a imagem de uma videira. O 

Messias figurava na literatura judaica como videira ou ramo. Tão bem arraigada estava a ideia 

de que o Messias seria como a videira no judaísmo antigo, que se costumava dizer: ―Quem 

sonhar com uma videira, verá o Messias.‖
632

 Nesse sentido, Jesus, no QE, inaugura um novo 

povo de Deus, por isso diz que ele é a videira verdadeira, seus discípulos são os ramos e o 

Pai é o agricultor que planta e cuida de sua videira com a intenção de fazê-la frutificar. O 

cuidado do Pai se manifesta no texto por meio da poda.  

Ao lado da linguagem centrada na primeira pessoa do singular, Eu Sou, dita por Jesus 

no QE, aparece também trezes vezes a expressão Filho do Homem.
633

 Um título honorífico 

que Jesus aplica a si mesmo, sempre na terceira pessoa do singular (1,51; 3,13.14; 5,27; 

6,27.53.62; 8,28; 9,35; 12,23; 13,31). Esta expressão é encontrada nos quatro evangelhos e 

em todas elas, sem exceção, foi posta na boca de Jesus. Nenhuma vez mostra-se na fala dos 

discípulos, seguidores ou até mesmo de seus inimigos. Fora os Evangelhos, Filho do Homem 

aparece somente três vezes (At 7,56; Ap 1,13; 14,14). Jesus, no QE não se apresenta como 

Messias/Cristo. Porém, recorre muitas vezes ao ―Filho do Homem‖ para expressar sua 

divindade: ―Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o filho do Homem‖ 

(3,13).  

Segundo J. Machado há várias considerações que apontam que Filho do Homem seja 

figura angelical, o que não exclui a contraparte de que também se trata ambiguamente de um 

personagem humano. Mas trata-se de um ser humano exaltado na presença de Deus, um 

homem celestial glorificado que age como juiz no lugar de Deus, identificado nas Similitudes 
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 JOSEFO. Antigüedades Judías, libros  I-XV, 1997. 
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 Sobre o Filho do Homem. Cf. LEITE, Antônio de Jesus Silveira. Filho do homem: trajetória de uma imagem 

messiânica de Daniel à cristologia de apocalipse de João. São Bernardo do Campo: 2006. (Dissertação de 

Mestrado).  Disponível em: 

<http://ibict.metodista.br/tedeSimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1772>. Acesso em 26 nov 2012. 
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como Henoc.
634

 É interessante perceber também que, no último ato público de Jesus, no 

capítulo 12 do QE, há uma mudança de Filho do Homem para luz. A multidão pergunta pelo 

Filho do Homem, porém Jesus responde à multidão trocando o Filho do Homem por luz.  

 

É agora o julgamento do mundo, agora o príncipe deste mundo será lançado abaixo 

e, quando eu for elevado da terra atrairei todos a mim. Assim falava para indicar de 

que morte deveria morrer. Respondeu-lhe a multidão: ―Sabemos pela Lei que o 

Cristo permanecerá para sempre. Como dizes: ‗É preciso que o Filho do Homem 

seja elevado?‘ Quem é esse Filho do Homem?‘‖ Jesus lhes disse: ‗Por pouco tempo 

a luz está entre vós. Caminhai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos 

apreendam: quem caminha nas trevas não sabe onde vai! Enquanto tendes luz, crede 

na luz, para vos tornardes filhos da luz (Jo 12, 31-36). 

 

 

4.2.3. Intercambialidade entre Profeta e Luz 
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 MACHADO. O Misticismo Apocalíptico do Apóstolo Paulo: Um novo olhar nas Cartas aos Coríntios na 

perspectiva da experiência religiosa, p. 101. 
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Analisando as etapas redacionais pelas quais passou o QE, percebe-se que é no 

capítulo 9, na NCCN, que as categorias Profeta e Luz intercambiam-se. Luz. Esta 

intercabialidade tem como objetivo consolidar a identidade de Jesus na CJ que, em 

determinado momento, viveu grandes conflitos com as autoridades do judaísmo 

(principalmente, com relação ao Messianismo de Jesus). A CJ, entre outras, era uma das 

―concorrentes‖ que ameaçavam a unidade do judaísmo nascente pós-70. Os conflitos narrados 

no QE, no entanto, acabaram sendo pedagógicos na definição de identidade da CJ. 

O E1 representa um determinado tempo da CJ. É o resgate de quem foi Jesus. Por isso, 

apresenta Jesus com algumas categorias. No E1, Jesus não é retratado somente como 

Rabi/Mestre, que discute a Lei, mas como o profeta que anuncia a salvação. Neste sentido, as 

grandes discussões em torno da Lei do sábado, do jejum, da pureza e dos sinais são ocasiões 

para falar de si, de onde veio, para onde vai, de sua missão enquanto emissário divino e o que 

trouxe para o mundo. A originalidade do QE consiste, assim, em aprofundar a identidade de 

Jesus em sua condição divina, buscando na revelação bíblica as prefigurações, profecias e 

expressões que dão razão a essa condição.  

O E2 representa outro tempo da CJ, um tempo mais avançado. Quando a comunidade 

reformula a ideia do ―novo‖ Jesus. Por isso, apresenta Jesus como o Eu Sou e alguns 

predicativos metafóricos: o Pão da vida; a luz do mundo; a porta; o Bom Pastor; o caminho, a 

verdade e a vida; a ressurreição e a videira. Pode-se inferir na alegoria que esta é a parte que 

fica como pano de fundo, ou seja, é o que fica atrás do sujeito, às vezes inatingível ou remoto. 

Os predicativos aplicados a Jesus apontam para a chave da ambiguidade. O que o 

narrador/comunidade se propõe, no âmbito da narrativa, é justamente fundir uma parte na 

outra, até que sejam uma. Não apenas por uma simples simbiose, mas numa dimensão 

existencial. O E2 reflete a profissão de fé de Jesus no exercício de um discurso (ad intra), 

porque investiga o mais profundo de sua subjetividade, porém com uma dimensão missionária 

(ad extra). O narrador se revela ―espiritualizado‖ durante o que vai expondo. Nas linhas que 

compõem esta narrativa, segue um esquema peculiar de ajustar duas categorias fortes e de 

importância capital para o significado total da LJ: profeta e luz, que aparecem quase como um 

refrão e há a reiteração dos dois aspectos fundamentais abordados no texto.  

Em quase todo o QE é possível traçar paradigmas, que se resumem em antinomias 

(oposições) existenciais, reveladoras da missão de Jesus em seu desdobramento de sujeito 

―histórico‖ e sujeito ―criado‖ (o que ele foi e o que ele representa). Pelo esquema adotado, 

pode-se obter uma alegoria da relação entre o sujeito histórico (profeta) e o sujeito criado 



251 

 

 

 

(luz). A primeira parte, denominada de Profeta, introduz a parte seguinte, denominada de luz, 

o que, numa leitura alegórica, denuncia a indicação de que ―esta parte‖, na verdade, está 

contida na primeira, ou talvez lhe seja predicativa; o que significa que luz não exclui profeta, 

melhor, define-se pela complementaridade. É neste sentido, que se pode dizer que há uma 

permuta de categorias que se intercambiam, contudo, se mantêm inalteradas. Há uma relação
 

igualmente verdadeira tanto para profeta, quanto para luz. 

O capítulo 9 do QE é um espelho da CJ no sentido de que se fundem dois momentos: o 

E1 e o E2. Mostra como a categoria profeta, aplicada a Jesus, passa para uma metáfora: luz. 

Até o capítulo 7, Jesus é visto como um profeta. No capítulo 8, autorrevela-se como luz, e no 

capítulo 9, em meio a um drama por causa da cura de um cego de nascença, as duas categorias 

intercambiam-se. Na realidade, a questão central do capítulo 9 é a busca de identidade 

daquele que realizara a cura. A partir daí, a CJ reflete um novo momento. Não aparece 

nenhuma vez mais profeta; somente luz. Não só no evangelho, como também nas cartas 

joaninas de 1, 2, e 3 João.  

Se, para a comunidade de Qumran, a luz representa o próprio Deus ou uma designação 

da realidade divina (iluminação sobrenatural, relacionada ao bem), para o QE não vai ser 

diferente. É exatamente nesta linha de pensamento que a CJ retrata Jesus como sendo luz que 

veio ao mundo para dissipar as trevas. Ao identificar Jesus como sendo a luz que veio ao 

mundo, equivale dizer que Ele é vida em si mesmo. A vida recebe no QE um sentido 

metafórico, para dizer que sem luz a vida seria morte (trevas). Não existe para a CJ luz que não 

seja vida. Essa vida dada por meio do Logos indica o caminho: ―Eu vim para que tenham vida e 

a tenham em abundância‖ (Jo 10,10b). 
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  4.2.4. Evangelho 3 (E3): Acomodação das Ideias 

 

 

 

O E3 não oferece dados sobre o âmbito geográfico de sua origem, porém percebe-se 

que tinha um contato aberto com a ―grande igreja‖. Isso faz supor que nasceu onde existiam 

comunidades importantes. A mesma releitura que aconteceu com E1 aconteceu também com 

o E2 (evangelho transformado). Esta obra de cunho teológico vai ainda sofrer no E3 algumas 

interpretações e acomodações, devido a uma linguagem, às vezes, um tanto quanto 

―agressiva‖, que a alguns parecia incomodar, a outros parecia guiar a uma compreensão 

―espiritualista‖ extrema da pessoa de Jesus.  

A existência de um estágio de reelaboração do E2 é o evidente ―apêndice‖ do capítulo 

21, colocado depois da conclusão 20,1-31. Porém, também aparece em outros lugares do QE, 

que se mostram como um suplemento acrescentado aos discursos do E2. Como exemplo, 

temos o alongamento dos capítulos 15-17, colocados depois do discurso de despedida 14,1-

       EVANGELHO 3 (E3) 

 

 

Evangelho 1 

E1 

 
 

 

 

Evangelho 2 

E2 

 
   

Evangelho 3 
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31. Pela análise feita, descobre-se ainda, pequenas notas que não encaixam com o contexto 

que refletem a mesma temática e interesses desses ―suplementos discursivos‖.   

Segundo S. Vidal, o trabalho dos glosadores de E3 não foi uma refundação ou nova 

edição unitária da obra de E2, e sim, uma reelaboração dela, ou seja, uma acomodação das 

ideias, conservando a mesma estrutura básica. Tampouco, se trata do trabalho de um só 

momento e um só autor, mas, possivelmente, um alargamento sucessivo, no que intervêm 

diversos escritores (especialmente notas introdutórias: 10,25-29; 10,1-18; 13,1-29 e 15,1-17). 

Todos os glosadores tiveram o mesmo modo de atuar, ainda com pequenas diferenças, pois a 

linguagem dos textos é bastante uniforme e o mesmo sucede com sua temática, repetindo 

uma ou outra vez os motivos típicos. Essa é a razão de que se pode falar unitariamente do E3. 

Tudo aponta para que os glosadores pertençam a um grupo de mestres da ―escola joanina 

ortodoxa‖, que quis matizar várias afirmações do E2 frente às interpretações dos mestres do 

grupo joanino dissidente herético. Isso é o contexto que aparece expressamente na 1, 2 e 3 

carta joanina, escritos muito semelhantes aos textos do E3, tanto em sua linguagem como em 

sua temática e interesse. O fato de que no E3 não figura explicitamente a polêmica contra os 

dissidentes joaninos, se explica pela razão de não ser tão fácil introduzir em uma obra que 

trabalha a missão de Jesus pertencente ao passado e não à atualidade.
635

 

Os interesses do E3 mostram um tempo avançado da comunidade joanina, mais 

precisamente final do século I e início do II, quando estas já estavam em aberto contato com 

a ―grande igreja‖. De fato, o tom geral e os interesses dos textos do E3 são muito 

semelhantes aos outros escritos cristãos de sua época. É clara a influência da tradição da 

―grande igreja‖, e concretamente da tradição sinótica no E3. É nesse tempo que se dá uma 

dependência literária do QE com os sinóticos, coisa que não havia acontecido nas etapas 

anteriores. Numerosos textos do E3 procuram precisamente harmonizar as tradições joaninas 

com as tradições sinóticas (3,24; 4,2.44; 6,66-71; 11,2; 12,3s.24-26). O interesse chave do E3 

gira em torno dos temas eclesiológico, ético e de uma religiosidade concreta e fixa: 

 

1) Tema eclesiológico: diz respeito à justificação e defesa da comunidade joanina e de 

sua tradição. Aqui estão os textos sobre o ―discípulo amado‖ de Jesus, que tenta 

legitimar a tradição da comunidade joanina, representada pelo outro discípulo amigo: 

Pedro. Questões especialmente ligadas a esta situação preocupam a comunidade, 

ameaçada pelo mundo hostil que não crê e com grave perigo de desintegração 
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provocada por heresia interna (10,26-29.1-18; 15,18-16,15 e 17,1-26). 

 

2) Tema ético: Dentro do discurso de despedida de Jesus abundam as instruções sobre os 

comportamentos daqueles que creem em Jesus. É significativa a ―ordem‖ do amor 

intracomunitário, chave para o conhecimento da comunidade ante a ameaça externa e 

até interna. A característica que assemelha o E3, 1Jo e outros escritos 

contemporâneos deste tempo é a imitação de Jesus.    

 

3) Religiosidade concreta e fixa: Por um lado, provavelmente a oposição do 

―espiritualismo exagerado‖ dos dissidentes joaninos, que interpretaram nesse sentido 

algumas afirmações do E2 e, por outro lado, se trata de uma tendência que também é 

encontrado em outros textos escritos da época. Assim, o realce dado à eucaristia é 

uma dimensão sacramental (6,51-58) para obscurecer a piedade excessivamente 

espiritualizada do discurso anterior de E2, e o tema da escatologia ―futurista‖ que 

procura interpretar e corrigir a concepção ―presentista‖ do E2. Tem também este 

mesmo sentido a soteriologia da morte de Jesus, motivo igualmente frequente em 1Jn, 

provavelmente em oposição aos dissidentes joaninos, que negavam a morte real de 

Jesus (10,11-13). Neste mesmo contexto está o tema do perdão dos pecados, muito 

frequente em 1 Jn e onde se tem referência à inclusão de um rito dentro da celebração 

comunitária. Os textos apologéticos sobre a figura de Judas, o ―traidor‖.
636

 

 

Para S. Vidal, ainda, o trabalho dos glosadores do E3 teve como objetivo a 

institucionalização das comunidades joaninas em uma direção muito semelhante a que seguia 

a grande igreja que também buscava se firmar neste contexto como autodefesa e 

autoafirmação num processo de converter-se em religião institucionalizada, frente ao 

judaísmo e ao paganismo. Os fariseus, aos poucos, foram se afirmando como os novos 

―detentores do poder religioso‖ tentando alcançar autoridade, o governo e a unidade perdida. 

Eles agiram com intolerância e violência, excluindo da sinagoga quem a Cristo seguisse.
637
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 4.2.5. Conclusão 

 

Com os conflitos vividos após o ano 70, os diversos movimentos e partidos 

começaram um fenômeno plural marcadamente religioso em busca da concepção de 

identidade, com intuito de garantir a unidade. A partir da reformulação do Judaísmo 

compreendemos os diversos estágios na organização e consolidação dos grupos,
638

 dentre 

estes o da CJ.  

O QE expressa uma declaração de fé na filiação divina de Jesus. Sua cristologia 

oferece traços importantes para a compreensão de quem foi Jesus para a CJ. Este aspecto está 

bem exposto na primeira redação do evangelho (E1). Por um lado, o interesse pela identidade 

de Jesus é o que move os seus interlocutores a querer aproximar-se dele. Por outro, não basta 

somente saber de onde veio, onde nasceu ou quem são seus familiares. É preciso qualificá-lo 

com vários títulos honoríficos. Por isso, Jesus aparece na categoria de profeta e realiza sinais 

que apontam para a Glória de Deus. Com os sinais, muitos creem que ele é o Cristo/Messias, 

enviado de Deus. Portanto, resgatar a identidade de Jesus é a chave de compreensão do E1. 

Diante da exclusão da sinagoga, no final do século I, que causa um ―trauma‖ para os 

dissidentes, a CJ vai reler e formular o evento Jesus. Esta fase é de grandes tensões. Portanto, 

o narrador/comunidade vai usar no E2 algumas figuras de linguagens ou uma linguagem 

gnosiológica, como também de uma teologia própria dos essênios presentes nos MMM para 

apresentar o ―Novo Jesus‖. As performances vão corroborar para isso. Aparece o Eu Sou na 

boca de Jesus, onde revela seu ser e sua natureza divina. A revelação que Jesus vem trazer é a 

luz/vida. Ela exerce um julgamento. Diante dela há que se fazer uma escolha: viver na luz ou 

optar pelas trevas. O QE é enfático em dizer que só Jesus oferece a luz/vida porque tem a 

vida em si mesmo e sabe de onde veio e para onde vai. Por isso há uma insistência em dizer 

que Jesus é a luz do mundo.  Mas, adverte com frequência que é preciso crer para se caminhar 

na luz e assim se tornar filhos da luz.  

Muitos aderem a esta proposta: samaritanos, estrangeiros, doentes, escravos e livres, 

bem como uma presença marcante de mulheres – Maria (2,1-12; 19,25-27), a mulher 

samaritana (4,1-41), Marta (11,17-27), Maria de Betânia (12,1-8) e Maria Madalena (20,11-

18). A diversidade de grupos existentes na CJ vai exigir maior abertura e constante 

aprendizagem para conviver com pessoas de diferentes etnias e mentalidades. Essa 

experiência só será possível através da vivência do amor (5,42; 13,35; 15,4.9.10.13; 17,26). 
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Em meio à crise, o amor será a acomodação das ideias, por isso, o E3 dará grande ênfase ao 

amor nas cartas joaninas – tema dedicado fundamentalmente aos discípulos e aos que creem 

(1Jo 1,8-11; 3,14-16.23; 4,7ss; 2Jo 1,6).
639

  

A opção da CJ pela luz é consequentemente, uma forma de pertença, de sentir-se 

amado por Deus. E este amor é descoberto através da caminhada na fé. Portanto, na fé 

descobre-se o amor. Neste sentido, nas cartas joaninas aparece o amor como expressão da fé. 

É nesse sentido, que o conceito de amor não é simplesmente ético na LJ; é também doutrinal 

enquanto manifesta uma conduta. Através da luz aclara-se o rosto de Deus diante do trauma e 

do sofrimento. A CJ experimenta, através da luz, a gratuidade do amor de Deus. A luz vai ser 

o fio condutor invisível que tece e dá unidade à CJ: 

 

Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus e todo aquele que 

ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conheceu a Deus, 

porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus por nós: Deus enviou o 

seu Filho único ao mundo para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor: não 

fomos nós que amamos Deus, mas foi ele quem nos amou e enviou-nos seu Filho 

como vítima de expiação pelos nossos pecados (1Jo 4, 7-10). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Quando iniciamos esta tese, tínhamos como objetivo investigar os processos 

redacionais pelos quais passou o QE e neles os desdobramentos das categorias profeta e luz, 

em que, a identidade de Jesus é assunto de debate (Jo 7,25-44; 10,24-25, 12,34-35. Também 

pretendíamos investigar se o autor/comunidade do QE utilizou-se de recursos literários 

existentes no seu ―habitat‖ e no seu tempo, como a encontrada na literatura de Qumran e na 

Biblioteca Copta de Nag Hammadi, a fim de compreendermos a realidade da CJ em conflito, 

como forjador de identidade no final do século I.  

No capítulo I fizemos a exegese de João 9,1-41. Depois de ler o texto grego muitas 

vezes, fizemos a tradução e a análise literária levando em conta as marcas redacionais 

encontradas na narrativa. As cenas, os personagens, as mudanças de cenário, as palavras que 

se repetiam ou se faziam importantes no texto foram sendo registradas e analisadas. A partir 

da composição interna cênica (drama) foi que, deparamos com uma longa e complexa 

estrutura de quiasmo com vários paralelismos e pequenos quiasmos internos.  

Analisando o contexto, percebemos que no v. 5, antes de realizar o prodígio da cura do 

cego de nascença, Jesus mesmo declara por antecipação o sentido da cura, convertendo-a em 

sinal. Depois de curado, o ex-cego se vê diante de um processo. Na realidade, não foi só um 

processo contra o ex-cego e sim um processo contra aquele que realizara a cura. A grande 

pergunta que a narrativa faz é pela identidade de Jesus. Desde o começo, e em todos os níveis, 

este sinal é motivo de contradição: para o cego Jesus é um profeta, Filho de Deus e para 

autoridades judaicas, Jesus não pode ser Filho de Deus, porque não segue a Lei.  Assim, veio 

a motivação para avançar na pesquisa: Profeta e Luz como categorias intercambiáveis no QE. 
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No capítulo II, pesquisamos o longo processo de ressignificação pelo qual passou a 

categoria profeta (profh,th) na literatura bíblica. Percebemos que na Apocalíptica, o profeta 

assume características bem diferentes das apresentadas no AT. Ele assume características de 

uma figura mediadora, angelomórfica, um juiz ou profeta escatológico. Sendo mediador, 

encontra-se em duas esferas, a terrena e a divina. Foi exatamente esse conjunto de atributos 

referindo-se ao profeta que o colocou na esfera do Messias Escatológico esperado para o fim 

dos tempos. No NT, as referências ao profeta advêm de uma base cristológica, de uma 

revelação ou um chamado por Cristo. Há uma diferença entre o apóstolo-profeta e os 

primeiros profetas que seguiram Jesus. O apóstolo-profeta, de certa maneira, é o sucessor dos 

profetas canônicos veterotestamentários, estariam incluídos no vasto fluxo da profecia 

israelita do AT e do Judaísmo, cujas revelações eram consideradas irracionais (ex. João Batista), 

enquanto os primeiros profetas que seguiram Jesus são mais frequentemente chamados de 

―apóstolos‖, e não de ―profetas‖. Além disso, a fundamental diferença entre o profeta, 

seguidor de Jesus primitivo e o profeta do mundo greco-romano é a habilidade que o profeta, 

seguidor de Jesus tem para transmitir as mensagens recebidas via Espírito. Quanto às 

carateríscticas de Jesus, como profeta no QE, ele se aproxima mais dos profetas apocalípticos. 

Aparece claramente no QE o contraste entre o Jesus-homem e o Jesus-divino. Em muitos 

diálogos Jesus mesmo declara a sua origem divina.  

No capítulo III, analisamos a categoria luz no QE em diálogo com outras literaturas 

(documentos gnósticos de Nag Hammadi, Pistis Sophia e os textos de Qumran). O que 

percebemos foi que tanto os documentos de BCNH, quanto outros documentos gnósticos e os 

MMM se tornaram indispensáveis para se estudar certos aspectos do cristianismo primitivo, 

pois nos mostram uma diversidade de reflexão teológica nos primeiros séculos da era cristã. 

Através da análise feita na BCNH (EvTo, EvFi e Paráfrase de Sem) e no manuscrito 

gnóstico de Pistis Sophia, reconhecemos muitos elementos gnósticos quanto à linguagem no 

QE, tais como: o dualismo metafísico; a existência de um intermediário entre Deus e o ser 

humano; a intervenção de um revelador e salvador; o resgate do ser humano por um enviado 

divino; a necessidade de renascimento para chegar à salvação, e a mais importante para nossa 

pesquisa foi a luz como representação da divindade. Também reconhecemos a presença do 

estilo qumrânico no texto joanino. O narrador/comunidade do QE parece ter usado ―certo‖ 

referencial teórico dos essênios: o dualismo entre o bem e o mal, a luz e as trevas, a verdade e 

a mentira, a vida e a morte e a referência aos filhos da luz. Por outro lado, notamos que existe 

também enorme diferença entre QE e Qumran: A comunidade de Qumran, liderada pelo 
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Mestre da Justiça (Príncipe da Luz), centra a sua reforma na Lei de Moisés e objetiva criar um 

grupo de ―puros‖, isolados dos filhos das trevas. Enquanto que no QE é Jesus, a luz do 

mundo, quem revela o Pai e convida a todos a se tornarem filhos da luz pela adesão da fé (Jo 

1,12-13). Assim, é provável que nas origens dos escritos do QE, como aparece nas palavras e 

feitos de Jesus, haja uma influência das ideias gnósticas e qumrânicas. Mas, é exatamente a 

questão de quem é Jesus nesses manuscritos que os distanciaram substancialmente da forma 

como o QE viu Jesus.   

Por fim, no capítulo IV da tese, analisamos as etapas redacionais pelas quais passou o 

QE e percebemos que algumas categorias são ―caras‖ ao QE e utilizadas pela CJ para definir 

sua identidade diante do perigo de desagregação e rompimento da comunidade original. Mas 

estas categorias sofreram releituras e foram reelaboradas, há um prolongamento entre elas 

para adequar melhor à situação de sofrimento vivido pela CJ no pós guerra judaíca. O QE vai 

ampliando as suas ideias a partir de um relato básico sobre Jesus, sem perder a essência do 

que essa ideia fora anteriormente. Nisto, talvez, o Prof. Dr Archibald tenha razão: ―João não 

é tão isolado dentro do cristianismo do primeiro século, mas, somente, enfatiza certos 

aspectos.‖ O que nos levou a aceitar isso é uma diferença entre os relatos e os discursos, pois 

os discursos sempre partem dos relatos. No discurso é utilizada uma linguagem figurada para 

dizer o que já fora dito no relato. O que significa, que a categoria profeta aplicada a Jesus no 

E1 vai sofrer uma releitura e um alongamento no E2. Vai passar de profeta para luz, de modo 

que no E2 não aparecerá nem uma vez a categoria profeta, somente luz.  

A CJ, por crer e aceitar a proposta de Jesus viveu uma situação de constante conflito. 

Enfrentou grandes desafios e forte oposição com as autoridades judaicas, refere-se a expulsão 

dos seguidores de Jesus das sinagogas (Jo 9,22; 12,42; 16,2) como um trauma. Por isso, quis 

que o QE fosse, talvez, uma resposta segura diante da situação que viviam. Certamente os 

membros da CJ que foram expulsos ou ameaçados puseram nas palavras de Jesus aquilo que 

naquele momento lhes faltava: consolo, aconchego, esperança e fé. O seu interesse não é de 

codificar os acontecimentos experienciados pela comunidade numa narrativa crítica, mas 

apresentar a sua própria compreensão de Jesus, de modo a encorajar outros a crer e 

permanecer na fé. 

 O que a CJ pretendia apresentando Jesus como luz do mundo era fortalecer a fé em 

Jesus, como Cristo/Messias e como Filho de Deus.
 
Esta fé certamente estava sendo ameaçada 

e corria perigo. Neste sentido, o QE é uma ―narrativa de defesa e de confissão de fé na 

messianidade de Jesus.‖ A CJ acredita que somente Jesus traz luz para a humanidade, pois 
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ele é a ―luz do mundo‖, em outra circunstância, imerso na escuridão. Em consequência da 

chegada da luz, é preciso se posicionar. Pode rejeitar ou acolher a luz. Por isso, há no QE uma 

terminologia insistente, digamos renitente, que é a estratégia literária usada para convencer a 

comunidade a permanecer unida. Esta estratégia aparece em alguns verbos como aceitar, crer, 

buscar, procurar, conhecer, ver e seguir, em que o contexto escolhido torna-se uma temática 

indispensável na acentuada linguagem dualista do narrador/comunidade. Trata-se de uma 

palavra de revelação que sintetiza todo o discurso revelador de Jesus (Jo 7,37-39) na LJ.  
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