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SINOPSE 

 

O cristianismo, ao se estabelecer como uma religião em torno da mesa, teve na euca-

ristia uma refeição digna, como um símbolo e um posicionamento diante da realidade. A-

bordar o sentido do alimento na perícope de Jo 6,22-59 se constitui num marco para o cristi-

anismo que permite ver como esse tema tão ligado às questões do cotidiano, lhe agregou 

símbolos, imagens e conceitos que ressignificam o alimento. 

 

 

 

 

 

 

Palavras chave: pluralidade, refeição, alimento, eucaristia, evangelho de João. 

 



SANTOS, Ana Pinheiro dos. I am the bread of life. A controversy in John 6.22-59. São Pau-
lo: São Bernardo do Campo. Methodist University of São Paulo. 2010. 
 
 
 
 

ABSTRACT 

 

Christianity to establish itself as a religion around the table, in the Eucharist had a de-

cent meal, as a symbol and a position in the face of reality. Address the meaning of food in 

the pericope of John 6,22-59 constitutes a milestone for Christianity that lets you see how 

this issue as related to issues of daily life, it has added symbols, images and concepts to re-

frame food. 

 

 

 

 

 

 

Keyswords: diversity, meal, food, Eucharist, Gospel John. 
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Pode Ser ... 
Albert Einstein 

 
 

Pode ser que um dia deixemos de nos falar... 

Mas enquanto houver amizade, faremos as pazes de novo. 

Pode ser que um dia o tempo passe... 

 

Mas se a amizade permanecer, 

um do/a outro/a há de se lembrar. 

Pode ser que um dia nos afastemos... 

Mas se formos amigos/as de verdade, a amizade nos reaproximará. 
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O evangelho de João é o resultado de uma história redacional muito longa. Desde que 

a crítica literária começou a analisar o Quarto Evangelho, não propôs uma estrutura literária 

que satisfaça os pesquisadores. A tentação de encontrar um paralelo com os Sinóticos, o 

desejo de comparar os fatos, os relatos ou discursos, aumentaram os problemas e distancia-

ram as soluções. Desde o século XV até o XXI, nas pesquisas sobre o evangelho de João, 

surgiram hipóteses referentes à sua estrutura, a relação com os Sinóticos, o sacramento eu-

carístico e as teorias referentes ao processo redacional do cap.6, além do posicionamento no 

contexto do evangelho de João.1 

 

Nesta pesquisa tivemos como objetivo investigar o tema do alimento na perícope de 

Jo 6,22-59, por dois motivos: primeiro porque se constitui num marco para o cristianismo e 

permite ver como este tema tão ligado às questões do cotidiano lhe agregou símbolos, ima-

gens e conceitos que ressignificam o alimento na sua dimensão sacramental. O silêncio pre-

sente no evangelho de João sobre a instituição da eucaristia intrigou os pesquisadores e oca-

siona diversas explicações e controvérsias. É evidente que João conheceu o relato eucarísti-

co conhecido que era reconhecido por seus leitores. E, neste caso, transmitiu o rito que lhe 

pareceu exprimir o sentido eucarístico. 

 

A escolha do tema do “alimento” em João 6,22-59 deu-se pela diferença explícita 

que o evangelho de João traz no seu contexto ao tratar do sacramento. As refeições que Je-

sus realizava em companhia dos seus discípulos e a apropriação que as comunidades fize-

ram dessas refeições, através dos ritos de agregação, têm crescido nos estudos mais recentes 

do Jesus Histórico e do cristianismo primitivo. Paralelamente a isto, surgem as discussões 

sobre os sacramentos no cristianismo primitivo. 

 

Neste sentido, no primeiro capítulo, analisaremos as refeições no contexto greco-

romano. Antes, porém, situaremos o judaísmo, o helenismo e o cristianismo, na pluralidade 

cultural do I século. No segundo capítulo, faremos uma exegese da perícope de Jo 6,22-59 e 

no terceiro capítulo, a partir dos resultados encontrados nos caps. 1 e 2, procuraremos a par-

tir da pesquisa do evangelho de João e no contexto da comunidade joanina, chegar ao senti-

do do alimento nesta perícope, mais precisamente nos vs.51-58. 

                                                

1 Cf. KÜMMEL, Werner Georg. Introdução ao Novo Testamento. São Paulo: Paulinas. 1982; ASHTON, John. 
Understanding the Fourth Gospel. Oxford: Clarendon Press. 1993. 



CAPÍTULO I                                                          

AS REFEIÇÕES NO MUNDO DO MEDITERRÂNEO 

 

 

 

 

 

 

É possível que durante toda a vida 

O ouvido nunca ouça o som 

Do tamboril, da lira e da flauta; 

O olho pode existir sem o espetáculo de um jardim, 

O nariz, sem a rosa e o junquilho. 

Se o travesseiro não está cheio de plumas, 

Pode-se dormir com uma pedra sob a cabeça; 

Se a companheira bem-amada está ausente, 

Podemos abraçar-nos a nós mesmos, 

Mas esse ventre, com suas dobras inúteis, 

Não possui a paciência de existir sem nada. 

 

       Saadi de Shiraz, O jardim das rosas. 
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As refeições sempre exerceram um papel importante no contexto do Mediterrâneo. 

Assim como no mundo greco-romano elas ocuparam um lugar privilegiado na interação 

social. Da mesma maneira, no mundo judaico-cristão, as refeições, a partir dos rituais em 

torno do alimento, desempenharam um papel importante de reciprocidade, sendo a partilha 

do alimento um dos aspectos mais importantes. As práticas rituais que envolveram a comen-

salidade - a partilha de alimentos - são encontradas em uma parte significativa das religiões 

antigas. Elas compõem importantes formas de definição de identidade, pertença e, inclusive, 

de definição de status.2 

 

No mundo do Mediterrâneo, comer com alguém era mais que se alimentar, era estabe-

lecer vínculos, relações sociais comuns com ele. Havia solidariedade em torno dos raros 

bens que possuíam como o alimento.3 Neste sentido, o objetivo deste capítulo é analisar 

essas refeições realizadas no contexto greco-romano no período entre o 2o século a.e.c. e o 

2o século d.e.c. juntamente com os aspectos da pluralidade existente neste período. Essa 

prática estendeu-se às comunidades nascentes do cristianismo primitivo. Neste sentido, o 

alimento constituiu-se num elemento de integração social estabelecido, através de ritos de 

agregação (eucaristia). Isso proporcionava aos integrantes da comunidade a participação 

em uma refeição digna por semana. Além disso, a partilha de alimentos não se resumia às 

declarações cúlticas, mas estendia-se aos itinerantes e aos pobres no cotidiano dessas comu-

nidades.4  

 

O cristianismo nasceu num mundo marcado pelo encontro de diversas culturas, isso 

gera aproximações e divisões, gera também a necessidade do desenvolvimento dos ritos de 

agregação. O alimento é parte desse processo. Neste caso, para entender o papel do alimento 

em cada um dos grandes movimentos religiosos e algumas religiões greco-romanas, inici-

almente abordaremos o surgimento desse caldeirão cultural e a implicação que isso trouxe 

aos diversos ritos, principalmente o da comensalidade.   

                                                

2 GARCIA, Paulo Roberto. “Isto é o meu corpo”. In: Revista Caminhando. v.12, n.20, São Bernardo do Campo: 
Editeo, 2007, p.22. 
3 CROSSAN, John Dominic. O Jesus Histórico: A vida de um camponês judeu do Mediterrâneo. Rio de Janeiro: 
Imago, 1994, p.458. 
4 CROSSAN, John Dominic, 1994, p.458; GARCIA, Paulo Roberto, 2007, p.23-24. 
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1. A pluralidade cultural no mundo do Mediterrâneo 

O período que abrange o 2o século a.e.c. e o 2o século d.e.c. foi revolucionário em 

muitos aspectos e, portanto, transicional. Além disso, foi também um período muito criati-

vo. É necessário atentar para os aspectos da antiga religião e cultura judaicas e ao mesmo 

tempo as novas características que o judaísmo tardio apresentou no decorrer desses séculos, 

considerando as inovações e o desenvolvimento dos temas e conceitos antigos.5 No período 

que estamos delimitando nesta pesquisa, ocorreu um dos encontros mais significativos no 

contexto do mundo do Mediterrâneo, no que diz respeito aos aspectos sócio-cultural, políti-

co e religioso. E com ele iniciou-se um novo momento na história compreendido como he-

lenismo. Os portões entre o Oriente e o Ocidente estavam abertos e os territórios conquista-

dos, tornaran-se objetos de influência grega. 6   

 

O intenso intercâmbio cultural entre a Grécia e os não-gregos estabeleceu relações en-

tre a Ásia Menor, os medos e os persas, depositários de uma civilização indo-europeia mais 

desenvolvida. Esses contatos, que se transformaram posteriormente em dependência, são 

acompanhados por relações indiretas com outras etnias e culturas desse império. A expan-

são greco-macedônica até as fronteiras da Índia e a divisão do império entre os sucessores 

de Alexandre, impõem ao novo poder político explorar as culturas dos territórios subjuga-

dos.7 Com o desenvolvimento das relações sociais, culturais e religiosas deste período, sur-

ge uma nova corrente cultural, o helenismo. É neste contexto que se estabelecem as relações 

entre o judaísmo, o helenismo e o cristianismo nascente. 

1.1. A relação entre judaísmo, helenismo e o cristianismo 

Helenismo, judaísmo e cristianismo viveram situações distintas no Mediterrâneo, mas 

influenciaram-se mutuamente. Inicialmente, as distinções poderiam ser apontadas na cultu-

ra, religião e contexto social. No entanto, a relação mais próxima e fluída que tiveram, mos-

tra que houve assimilações de comportamento e pensamento na formação da identidade de 

cada cultura. É a partir dessas interações e influências mútuas e rupturas que estudaremos as 

                                                

5 OTZEN, Benedikt. O Judaísmo na Antiguidade: A história política e as correntes religiosas de Alexandre Mag-
no até o Imperador Adriano. São Paulo: Paulinas. 2003, p.13-14. 
6 OTZEN, Benedikt, 2003, p.21; KRENTZ, Edgar. Paulo, os jogos e a milícia. In: Paulo no Mundo Greco-
Romano: um compêndio. São Paulo: Paulus. 2008, p.303-335. 
7 OTZEN, Benedikt, 2003, p.21-45; LONGO, Oddone. A alimentação dos outros. In: FLANDRIN, Jean Louis e 
MONTARI, Massimo. 1996, p.269. 
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refeições realizadas no mundo do Mediterrâneo, no contexto do judaísmo, helenismo e cris-

tianismo.8 

 

Para André Chevitarese e Gabrielle Cornelli, o judaísmo, o helenismo e o cristianismo 

admitiram influenciar-se e interagir-se culturalmente. Quando nos referimos às culturas ju-

daica, cristã e politeísta (helenistas), estamos utilizando o conceito que estabelece, em ter-

mos individuais ou coletivos, um diálogo constante entre o presente e o passado. Tanto as 

monarquias helenísticas - selêucida e ptolomaica - quanto os governos republicano e princi-

pado romanos admitiram concessões para diversas culturas submetidas aos seus domínios 

políticos e militares. Os selêucidas e os ptolomaicos, bem como o Senado e os Príncipes 

romanos não interferiram nas formas como as riquezas eram produzidas no interior dos seus 

respectivos territórios. E também não interviram nas múltiplas formas de manifestações 

religiosas existentes entre as diferentes culturas inseridas nas fronteiras dos seus impérios.9 

 

O cristianismo, que surgiu de um judaísmo já helenizado, adaptou-se à diversidade de 

correntes culturais e religiosas, apropriando-se de elementos estrangeiros, resultado da cir-

cularidade existente no Império Romano. Dentro deste contexto judaico e greco-romano, o 

cristianismo assimilou, integrou e reinterpretou: elementos sócio-culturais e o pensamento 

religioso como: os mistérios, os cultos de mistérios, as refeições sagradas, entre outros. O 

processo de interação étnico-cultural entre os povos e nações na constituição do cristianis-

mo está inserido no movimento da diáspora e nas sinagogas, como mediações judaicas, he-

lênicas e de inserção cristã. Porém, essa interação trouxe conflitos e tensões inerentes ao 

processo.10 Encontramos em Carlo Ginzburg o conceito de circularidade que ele foi buscar 

em Mikhail Bakthin. Trata-se de um relacionamento circular entre culturas caracterizado 

por influências recíprocas, que ocorre de cima para baixo, isto é, da cultura dominante para 

a dominada e de baixo para cima, isto é, da cultura dominada para a dominante.11  

 

                                                

8 IZIDORO, José Luiz. O Problema da Identidade no Cristianismo Primitivo: Interação, conflitos e desafios. In: 
Revista eletrônica Oracula, v.4, nº7. 2008, p.5; (www.oracula.com.br). 
9 CHEVITARESE, André Leonardo; CORNELLI, Gabrielle. Ensaio sobre Inteações Culturais no Mediterrâneo 
Antigo. Itu: Ottoni Editora. 2003, p.12. 
10 KOESTER, Helmut. Introdução ao Novo Testamento - v.1. História, cultura e religião do período helenístico. 
São Paulo: Paulus. 2005, p.167-170; IZIDORO, José Luiz, 2008, p.5. 
11 GINZBURG, Carlo. Queijos e Vermes: o cotidiano das idéias de um moleiro perseguido pela inquisição. São 
Paulo: Companhia das Letras. 1989, p.13-18. 
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Para Chevitarese e Cornelli, a teoria da circularidade permite superar a relação passiva 

e unidirecional entre centro/periferia ou erudito/popular. O reconhecimento de que os povos 

que representam as camadas inferiores da civilização têm cultura é uma conquista da antro-

pologia cultural.12 Isto torna-se importante, a partir do momento que compreendemos que o 

judaísmo, o cristianismo e o helenismo nunca existiram enquanto formas culturais autôno-

mas e independentes. Aqui, o conceito de circularidade ajuda a compreender as interações 

ocorridas em todos os níveis culturais, especialmente o “imaginário religioso, com toda a 

carga de seus mitos e rituais”. Mesmo sofrendo a influência de outras culturas, a religião da 

cultura dominada nunca desaparece ao ser atacada por outra, mas se transforma. E esta 

transformação, acontece em uma via de mão dupla, num processo de circularidade.13 

 

Podemos afirmar que, no contexto do Mediterrâneo, a mobilidade da população inten-

sificou o encontro entre o helenismo, o judaísmo e o cristianismo nascente no inicio do pe-

ríodo helenístico. A consequência disso foi que os gregos e os outros povos passaram a vi-

ver lado a lado, com suas próprias tradições religiosas. As religiões dos gregos e dos povos 

do Oriente estavam ligadas aos cultos locais, estabelecidos pelo Estado, cidades, nação e às 

suas divindades ligadas a lugares específicos como santuário, bosque sagrado ou uma mon-

tanha. Esta mobilidade possibilitou que os deuses gregos fossem deslocados e carregados 

como objeto sagrado, tornando-se deuses em outras cidades.14 O termo utilizado para definir 

essa interação é o sincretismo. Entretanto, a etimologia deste termo não ajuda eluciar o seu 

sentido.  Sobre isso Köester fez o seguinte comentário, 

No grego, sincretismo () estava ligado à federação de 
cidades cretenses que no passado lutaram entre si. Modernamente, o termo 
foi interpretado erroneamente como forma derivada do verbo 
(= misturar) e foi utilizado para descrever a fusão das 
religiões gregas e médio-orientais. Mistura, porém, que caracteriza inade-
quadamente o encontro dessas tradições religiosas e seus resultados, um en-
contro que se intensificou com a mobilidade da população no início do perí-
odo helenístico, com a consequência de que gregos e outros povos passaram 
a viver lado a lado, todos com suas próprias tradições religiosas.15 

                                                

12 CHEVITARESE, André Leonardo; CORNELLI, Gabrielle, 2003, p.16. 
13 BASTIDE, Roger. Antropologia Aplicada. São Paulo: Perspectiva. 1979, p.73-74. 
14 Desse modo, os gregos que foram para o leste construíram santuários, como o famoso templo de Apolo em 
Dafne, perto de Antioquia. Mesmo antes dessa época, deuses orientais haviam sido introduzidos no Ocidente. 
Escravos da Ásia, que exploravam as minas de Laurion, na Atica, haviam trazido o deus asiático Men para a 
Grécia ainda no pré-helenismo. 
15 KÖESTER, Helmut, v.1, 2005, p.167-168.  
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O sincretismo pode ser compreendido no imaginário cultural-religioso: isto é, como 

uma forma de reinterpretação dos elementos culturais adquiridos num processo de troca.16 

Assim, para que um culto faça parte de um processo sincrético, é necessário que alguns e-

lementos estejam presentes, como: a) identificação de divindades de diferentes origens; a 

interposição mútua de vários elementos de diferentes religiões, b) a helenização das religi-

ões orientais. Mantinham-se os ritos e as práticas das divindades orientais, mas os mitos e 

lendas culturais traduziam-se para o grego, c) a reinterpretação de conceitos antigos para se 

adaptar à nova cultura mundial. E o terceiro, a criação de uma nova religião a partir de ele-

mentos gregos e não-gregos.17 

 

A essência do sincretismo é o movimento histórico não controlado e que se caracteriza 

pela reação de forças opostas. As coações decorrentes de tradições herdadas, dignificadas 

por uma longa história e a necessidade de interação com uma nova cultura. No momento em 

que uma nova religião era criada, harmonizavam-se essas forças opostas, evitando os confli-

tos. As religiões que surgiram no helenismo passaram por este processo.18 A diversidade 

cultural no Mediterrâneo possibilitou o surgimento de novas religiões, enquanto que outras 

religiões sofreram transformações.  

 

 O cristianismo surgiu de um judaísmo helenizado e adaptou-se à diversidade de cor-

rentes culturais e religiosas, apropriando-se de elementos de outras culturas, resultado da 

circularidade e/ou sincretismo existente no Mediterrâneo. Entretanto, alguns ritos básicos 

permaneceram estáveis e, entre eles, as refeições em comum praticadas por associações se-

mi-religiosas, comunidades filosóficas, no judaísmo e posteriomente no cristianismo. O 

conteúdo simbólico e teológico variava, entretanto os conceitos helenísticos estavam pre-

sentes em todas. Cosmologia, crença no destino, ideias sobre e a imortalidade da alma, fazi-

am parte da filosofia popular, das religiões de mistério, da magia, do judaísmo e do cristia-

nismo.19 A linguagem utilizada era a filosófico-religiosa. 

 

  

                                                

16 CHEVITARESE, André Leonardo; CORNELLI, Gabrielle, 2003, p.15. 
17 KÖESTER, Helmut, v.1, 2005, p.168-170. 
18 OTZEN, Benedikt, 2003, p.21-46; KÖESTER, Helmut, v.1, 2005, p.170  
19 KÖESTER, Helmut, 2005, v.1, p.169-206. 



22 

A religião que utilizava essa linguagem era vista como uma religião de mistério. O 

cristianismo, como qualquer religião do seu tempo, adaptou-se às diversidades culturais e 

religiosas apropriando-se de elementos estrangeiros. Assim, a refeição eucarística era cha-

mada pelos cristãos de mysterion ( em latin: sacramentum).20 Haveria algo 

similar entre a eucaristia, a forma de comunhão ou sacramento, com o mistério pagão? E as 

comunidades que realizavam a eucaristia e não faziam referência ao memorial da cruz? Co-

mo incluí-las no mosaico que constituía o cristianismo primitivo quando tratamos da euca-

ristia? A resposta dessas perguntas ajudará a nortear o capítulo no que diz respeito às refei-

ções encontradas no mundo greco-romano e palestinense e suas influências sobre o cristia-

nismo primitivo, sem que se perca de vista o conceito de circularidade. 

1.2. Mistérios e religiões de mistérios 

No período helenístico, as práticas rituais, conceitos e histórias de características gre-

gas estão na raiz de qualquer religião, ou culto helenístico que oferecia ritos de iniciação 

que não eram abertos a todos. Esses ritos eram diferentes daqueles exigidos de um membro 

da comunidade político-social. O termo mistério era utilizado para designar os ritos sagra-

dos no culto de Deméter, Cabiros e outras divindades. O culto de Deméter e Core, em Elêu-

sis, foi o mais importante à evolução dos conceitos de mistérios. Entretanto, no período he-

lenístico surgiram as “religiões de mistério”. Neste caso, é necessário distiguir os “mistérios 

gregos”, dessas “religiões de mistérios”. A instituição dos mistérios deriva de estruturas 

sociais antigas e antecede a pólis grega.21 

 

Na pólis grega, o culto é um ato público para todos os cidadãos. Já os mistérios são 

secretos e introduzem o iniciado num grupo especial. Este grupo não se identifica com a 

estrutura social e política da cidade, e pode incluir mulheres, escravos e estrangeiros. So-

mente os integrantes conheciam os ritos. O culto na pólis estava relacionado com os benefí-

cios que a divindade poderia trazer para a sociedade.  

Para os iniciados nos mistérios, havia uma promessa de realização individual, poden-

do estender-se além das fronteiras da morte.22 Existiram pelo menos três formas de organi-

                                                

20 KÖESTER, Helmut, 2005, v.1, p.206; CALDERON, Carlos. Los cultos de ministérios y su influencia em el 
cristianismo. Kairos, n.40, 2007, p.51-75. 
21 KÖESTER, Helmut, v.1, 2005, p.208; CALDERON, Carlos, n.40, 2007, p.51-75. 
22 BURKERT, Walter. Antigos Cultos de Mistério. São Paulo: EDUSP. 1991. 
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zação na prática dos mistérios antigos: a) o praticante itinerante ou carismático23, b) o corpo 

de sacerdotes ligados a um santuário e c) a congregação de fiéis sob forma de associação, 

thiasos. Essas organizações religiosas eram autônomas, contudo poderiam relacionar-se 

entre si. Neste caso, um carismático poderia formar seu thiasos. O sacerdote poderia tornar-

se um carismático e o praticante itinerante e o thiasos manter vínculos num santuário, sem, 

contudo perder sua autonomia.24 É importante frisar que os mistérios tinham como pano de 

fundo a religião votiva. Os votos eram feitos aos deuses para a solução de alguma dificulda-

de e posteriormente apresentavam-lhes oferendas para o cumprimento das promessas.25 

 

As religiões de mistério eram compreendidas como religião de salvação. As divinda-

des Osíris, Isis e Serápis, apresentavam semelhanças com o culto cristão quando eram ado-

radas. Os mistérios apresentavam características que não poderiam ser aplicadas às novas 

religiões de mistério. Por exemplo, os mistérios de Elêusis não podiam ser transferidos para 

outra localidade. Diferentemente das novas religiões de mistério que estavam espalhadas no 

Mundo do Mediterrâneo.26 Isso evoca as diferenças que caracterizavam as religiões de mis-

tério do período helenístico como: a) uma sólida organização com servidores eleitos e regras 

fixas para todos os membros; b) ritos de iniciação para fazer parte do grupo; c) participação 

em encontros regulares, em que cerimônias sacramentais (como refeições comuns); d) obri-

gação de observar certos preceitos morais; e) compromisso de ajuda mútua entre os mem-

                                                

23 Os praticantes itinerantes e carismáticos são mais característicos dos teletai de Dionisio e Meter. Um docu-
mento fundamental é o edito de Ptolomeu IV Filopator, datado de 210 a.e.c., que ordena que “aqueles que reali-
zam iniciações a Dionísio na região” deviam ir a Alexandria para se registrar, declarando “de quem receberam as 
coisas sagradas, até três gerações, e entregar o hieros logos num exemplar selado”. Nas bacantes romanas, se-
gundo Livio, remonta a algum sacrificulus et vates, “pequeno sacrificador e profeta”, um grego provavelmente 
oriundo da Magna Grécia que migrou para a Etrúria, de onde a prática difundiu-se até Roma. Nas bacantes de 
Eurípides, aparece o carismático itinerante (chamado Dionísio), um estrangeiro de Lídia, na opinião de Penteu; 
ele oferece teletai e realiza milagres. Com o fim das bacanais romanas em 186 a.e.c., o sacerdote iniciador itine-
rante parece ter desaparecido totalmente dos mistérios báquicos, mas reaparece na época de César. Eles deixaram 
inscrições no império, afrescos da Vila dos Mistérios em Pompéia ou na sala de estuque da Villa Farnesina em 
Roma. Os praticantes itinerantes passaram a seguir outras tradições, pode-se incluir nesse caso Jesus e Paulo. 
BURKERT, Walter, p.52 
24 Na maioria dos casos, as associações religiosas não eram cultos de mistério. O objetivo principal dessas 
associações religiosas era proverem fundos e comandos para as festas e procissões públicas e controlar os 
banquetes promovidos às refeições sacrificiais. Os mistérios tinham ainda relação com o culto ao imperador e 
às vezes também com os oráculos. BURKERT, Walter, 1991, p.57; KÖESTER, Helmut, v.1, 2005, p.203. 
25 BURKERT, Walter, 1991, p.60; THEISSEN, Gerd; MERZ, Annette. O Jesus Histórico: Um Manual. São 
Paulo: Loyola. 2002, p.543. 
26 PRICE, S. R. F. Rituais e Poder. In: HORSLEY, Richard A. Paulo e o Império: religião e poder na sociedade 
imperial romana. São Paulo: Paulus. 2004, p.54. No período do Império Romano os viajantes não se surpreendi-
am ao se defrontar com um culto onde quer que fossem; encontravam-no tanto em comunidades locais com em 
associações formadas por essas comunidades em províncias romanas particulares. As formas concretas assumi-
das pelo culto variavam de lugar para lugar. 
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bros; f) obediência ao líder do culto ou à comunidade; g) cultivo de tradições que estavam 

sujeitas à disciplina arcana.27 Alguns desses itens citados poderiam identificar uma religião 

de mistério. 

  

Mesmo não tendo origem grega, as novas religiões de mistérios buscavam a lingua-

gem e os conceitos dos mistérios gregos para interpretar seus rituais. Mas, em relação à or-

ganização comunitária, não havia semelhança com os mistérios gregos. Os ritos secretos e a 

restrição na participação justificavam o nome de religiões de mistérios. Os ritos de mistério 

provavelmente estavam presentes nas novas religiões de mistérios. Mas a interpretação era 

diferente, pois ofereciam, ao integrante, a possibilidade de salvação e da imortalidade. Den-

tro deste contexto incluímos o cristianismo, que estava inserido no contexto do mundo helê-

nico e pela ideia de salvação e imortalidade estarem presentes na interpretação de seus ri-

tos.28 

 

O judaísmo e o cristianismo poderiam justificar o uso do termo mistério pelo fato de 

seus rituais serem restritos aos participantes de suas comunidades. Outra influência do hele-

nismo são os rituais de iniciação. Eles podem ter servido de modelo central para a experiên-

cia religiosa das comunidades espalhadas no contexto do Mediterrâneo. Esses rituais eram 

comuns às religiões gregas, orientais, no culto de deuses antigos e no culto ao imperador.29 

Eles tinham em comum a refeição onde participavam da carne e do vinho.  

O vinho era o centro das orgias báquicas e era acompanhado de carne assa-
da. Nos mistérios de Elêusis, após a noite de visões, havia sacrifícios de tou-
ros, que posteriormente eram consumidos pela multidão. Os galloi, servos 
em Mater, não comiam cereais, mas das carnes dos sacrifícios que eram o-
fertadas ao povo. Quando o culto de Mater chegou a Roma, os fiéis se orga-
nizaram em grupos para banquetes comuns. No culto de Isis e Serápis, os 
adeptos ao culto se reuniam num oikos, sobre os divãs, klinai, preparados de 
maneira especial para comer e beber. Nos Mithraea havia refeições suntuo-
sas, Mitra e Hélio partilhavam um banquete numa mesa coberta com o couro 
do animal sacrificado - comendo carne.30  

Havia uma alegria coletiva manifestada na forma de banquetes ou de refeições. Para a 

continuação de nossa pesquisa, interessa-nos os ritos e as refeições realizadas pelas religiões 

presentes no contexto do Mediterrâneo e que sofreram influências das religiões gregas, as-

                                                

27 KÖESTER, Helmut, v.1, 2005, p.204; BURKERT, Walter, 1991, p.60. 
28 KÖESTER, Helmut, v.1, 2005, p.205; CALDERON, Carlos, n.40, 2007, p.51-75. 
29 KÖESTER, Helmut, v.1, 2005, p.206. 
30 BURKERT, Walter, 1991, p.118-120. 
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sim como do helenismo. Em todos esses casos, as refeições sacrificiais são festejos realistas e 

agradáveis, com abundância de alimentos, em oposição à vida cotidiana. Vale a pena destacar 

que, no período helenístico, as religiões sofreram com as mudanças e oscilações, no entanto 

alguns ritos básicos permaneceram relativamente estáveis. Porém, a interpretação simbólica e 

as tradições cultuais não eram fixas. Um dos aspectos que pode explicar essas diferenças de 

interpretação é o contexto social. As refeições serão analisadas a partir do tipo de interação 

social, econômica e religiosa presentes nas sociedades do Mediterrâneo, em diálogo com o 

conceito de circularidade citado no início deste capítulo. 

 

2. As refeições greco-romanas e cristãs 

No segundo milênio a.e.c., partilhar comida e vinho como contraponto social para um 

contrato escrito - como ocorre num casamento ou num tratado - era costume estabelecido 

entre os babilônios. Os monarcas mesopotâmicos produziam banquetes para acontecimentos 

importantes, como uma vitória militar, a chegada de uma embaixada, a inauguração de um 

novo palácio ou templo. Servir o vinho envolvia um grande cerimonial. Havia o ritual de 

lavagem das mãos - os convidados recebiam um frasco de óleo perfumado com cedro, gen-

gibre e murta, com o qual se untavam no começo e no fim da refeição. Carnes cozidas e 

grelhadas eram servidas em fatias de pão, seguidas por uma sobremesa de frutas e tortas 

adoçadas com mel. Havia também música, canto, malabaristas, palhaços, lutadores e ato-

res.31 

 

No Egito, o banquete era um importante ritual social. As pinturas encontradas nos tú-

mulos mostram os convidados oferecendo flores provavelmente ao chegar. A comida era 

servida em procissão, com inúmeros servos, música e dança. Nessa época, o banquete já era 

uma experiência estética que ia além do mero consumo da comida. Incluía a elegância da 

roupa, tipos de condutas, cerimonial e o teatro. Tudo isso, influenciou a Grécia, que se for-

mou a partir de unidades agrícolas isoladas. Contudo, até mesmo na sociedade homérica o 

banquete era lugar de ostentação e prestígio.32 Percebemos isso nas palavras de Odisseu  

                                                

31 STRONG, Roy. Banquete: Uma História ilustrada da culinária, dos costumes e da fartura à mesa. Rio de Ja-
neiro: Jorge Zahar. 2004, p.15-16; JOANNÊS, Francis. A função social do banquete nas primeiras civilizações. 
In: FLANDRIN, Jean Louis e MONTARI, Massimo. 1996, p.54-67. 
32 STRONG, Roy, 2004, p.16. 
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Quanto a mim, digo que não existe alegria mais completa do que o povo to-
mado de contentamento, e os comensais nos salões, sentados na ordem esta-
belecida, escutando um menestrel, à sua frente as mesas supridas com o pão 
e carne, o vinho despejado dos vasos e servido nos copos em várias rodadas. 
Isso parece, para meu espírito, a mais bela coisa que existe.33 

Nas palavras de Odisseu aparecem todos os elementos de um banquete cerimonial. 

Neste sentido, o banquete torna-se um sinal da identidade de uma cidade, que se reúne em 

torno de uma mesa comum. Neste caso, com a presença física de todos os membros, ou na 

representação simbólica.34 O surgimento dessas refeições em comum está ligado à instuição 

de regras que dão uma real coesão à comunidade. A invenção dos banquetes é paralela ao 

domínio do sacrifício alimentar. Daí as refeições, desde então, serem apresentadas como 

uma estrutura básica de um grupo social e como o fermento da sociabilidade.  

 

Nessas refeições, os amigos se reuniam para comer e beber. A refeição - seja a arcaica 

festa, seja o clássico e helenístico jantar (deipnon) seguido ou não do (symposion) - foi o 

Sitz im Leben primário para o estabelecimento e o cultivo da amizade em todos os períodos 

da história greco-romana. Isso pode ser afirmado nos textos de Platão, Aristóteles, Teofras-

to, dentre outros, nos séculos IV a.e.c. e III a.e.c.35 As refeições têm seu lugar na história 

cultural e sua instituição marca o início das relações comunitárias de um povo. Elas coinci-

dem, com a instituição de uma identidade política.36 A arqueologia apresenta exemplos de 

triclinium, na sala de jantar com três “leitos de mesa” nas casas e nos restaurantes cultuais, 

como em Corinto. Comia-se em grupos e juntamente com o deus que os reunia.37 Foram 

descobertas centenas de convites como este: 

 “Cheron te convida para cear no banquete [leito de mesa] do senhor Serápis, 
no Sarapeion, amanhã, 15º dia do mês, à hora nona [romana]”. “O deus te 
chama [kalei] para o banquete no Thoreion, na hora nona”.38   

Essas refeições comunitárias podem ser explicadas devido à circularidade e expansão 

do helenismo no contexto do Mediterrâneo. As fronteiras étnicas, culturais e comerciais 

explodiram em toda parte neste período. A refeição ocupou um lugar privilegiado no pro-

                                                

33 HOMERO. Odisséia. 5ª Ed. Rio de Janeiro: Ediouro. 2002, Canto I, p.12-20. 
34 PANTEL, Schmitt Pauline. As refeições gregas, um ritual cívico. In: FLANDRIN, Jean Louis e MONTARI, 
Massimo. História da Alimentação. São Paulo: Estação Liberdade. 1996, p.155. 
35 FITZGERALD, T. John. Paulo e a Amizade. In: SAMPLEY, Paul J. (org). Paulo no Mundo Greco-Romano: 
Um compêndio. São Paulo: Paulus. 2008, p.284. 
36 PANTEL, Schmitt Pauline, 1996, p.160-161. 
37 PERROT Charles. A eucaristia no Novo Testamento. In: EUCHARISTIA: Enciclopédia da eucaristia. Mauri-
ce Brouard (Org). Trad. Benôni Lemos. São Paulo: Paulus. 2006, p.89-90. 
38 PERROT Charles, 2006, p.90; BURKERT, Walter, 1991, p.118-120. 
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cesso de interação social e econômica na sociedade do Mediterrâneo. Neste caso, é necessá-

rio compreender o ato de compartilhar da mesma mesa e da refeição. Gulian Feeley, citado 

por John Dominic Crossan39 comenta que a complexa inter-relação entre as categorias cultu-

rais, torna a comida uma das principais maneiras de marcar as diferenças existentes nos 

grupos sociais. Outro autor também citado por Crossan, Lee Edward Klosinski chegou à 

seguinte conclusão: 

 

Compartilhar a comida é uma transação que envolve uma série de obrigações 
mútuas e dá origem a um complexo interconectado de mutualidade e reci-
procidade. Além disso, a habilidade da comida de simbolizar essas relações, 
bem como a de definir as fronteiras entre os grupos, surge como uma de suas 
propriedades únicas.40 

O alimento passa a ser considerado um fator básico de interação humana. Nele está 

implícito uma série de obrigações de dar, receber e retribuir. Essas transações envolvem os 

indivíduos numa rede social de reciprocidade, mutualidade e obrigação. Além disso, as tro-

cas de alimento podem funcionar como símbolos da interação humana. O ato de comer é um 

comportamento que reflete sentimentos e relações, serve de mediação para o status social e 

poder, e exprime os limites de identidade do grupo.41  

 

Havia no mundo do Mediterrâneo diversas práticas de refeição em comum. Entre os 

séculos V-IV a.e.c. praticava-se em comum o rito de hospitalidade (xenia) e já naquela épo-

ca tinha-se a deipnon como sua refeição principal. Incluímos neste espectro as refeições 

judaicas e também aquelas realizadas pelas comunidades cristãs e associações como os col-

legia e as associações funerárias. No período do Império Romano temos ainda as refeições 

praticadas pelos romanos: o prandium e a cena. Encontramos também três modelos de reci-

procidade.42 No entanto, a reciprocidade generalizada apresenta-nos aspectos importantes 

para a compreensão da refeição e a partilha solidária do alimento. Para cada momento da 

história, dos ritos e refeições, o simbolismo e uma finalidade para a prática dessas refeições. 

O modelo de refeição grego está baseado no rito de hospitalidade realizado na pólis de Corin-

to. 

                                                

39 CROSSAN, John Dominic, 1994, p.378. 
40 CROSSAN, John Dominic, 1994, p.378-379. 
41 CROSSAN, John Dominic, 1994, p.379. 
42 Reciprocidade generalizada, reciprocidade equilibrada e reciprocidade negativa. MOXNES, Halvor. A econo-
mia do reino: conflito social e relações econômicas no evangelho de Lucas. São Paulo: Paulus. 1995, p.40-43; 
GARCIA, Paulo Roberto, 2007, p.23-24. 
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2.1. Rito de hospitalidade xênia 

No período clássico, datado do século VII ao IV a.e.c., um dos aspectos que definia a 

cultura alimentar era a oposição existente entre o civilizado e o bárbaro. Neste sentido, a 

alimentação exerceu um papel essencial no processo de definição para um modelo de vida 

civilizado. Este modelo estava ligado à cidade, e nela se fundava a diferença entre o não-

civilizado e o não-citadino em três valores: a comensalidade, os tipos de alimentos consu-

midos e a cozinha e a dietética.43 Entre os gregos, havia diferenças bem acentuadas que re-

fletiam nas disparidades econômicas e na estratificação social.44 Encontramos informações 

nos textos literários da Ilíada e da Odisséia onde a alimentação dos guerreiros gregos e dos 

troianos era rica em carne, assim como nos banquetes. No entanto, em relação às outras cul-

turas a alimentação grega apresenta-se com características específicas, como um “estilo de 

vida”.  

 

Encontramos, em Aristóteles, modelos conceituais em relação à etnografia e o seguin-

te comentário: “há diferentes tipos de alimentação e, portanto, diferentes tipos de vida, tanto 

entre homens como entre os animais. Com efeito, não se pode viver sem se alimentar, de 

modo que as diferenças alimentares determinam, também, os diferentes estilos de vida dos 

seres vivos”. Neste texto, Aristóteles desmonstra com clareza a dependência entre alimenta-

ção e a cultura. Ele faz a distinção entre os nômades, os caçadores e as categorias dos caça-

dores, e chega a conclusão de que “a maioria dos homens vive dos produtos da terra e de 

frutas cultivadas”.45 

 

Na cultura grega, a distinção entre o homem civilizado e os bárbaros, era feita a partir 

do pensamento básico: “o homem civilizado come não somente por fome, para satisfazer 

uma necessidade elementar do corpo, mas, também, para transformar essa ocasião em um 

momento de sociabilidade, em um ato carregado de forte conteúdo social e de grande poder 

de comunicação”.46 As refeições eram conhecidas pelos bárbaros, mas as distinções eram 

                                                

43 M. M. Sistemas alimentares e modelos de civilização. In: FLANDRIN, Jean Louis e MONTARI, Massimo. 
História da Alimentação. São Paulo: Estação Liberdade. 1996, p.108. 
44 Sobre estratificação social ver: GIORDANI, Mário. História da Grécia: Antiguidade Clássica I. RJ: Petrópolis: 
Vozes. 2001; STEGEMANN, Ekkehard, W.; STEGEMANN, Wolfgang. História do protocristianismo: Os pri-
mórdios no judaísmo e as comunidades de Cristo no mundo Mediterrâneo. São Leopoldo: Rio Grande do Sul; 
São Paulo: Paulus. 2004. 
45 ARISTÓTELES. A Política. São Paulo: Martins Fontes. 2002, p.90. 
46 M. M. 1996, p.109.  
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feitas a partir de regras especificas que regiam o banquete civilizado. Temos, neste caso, o 

exemplo das regras que regiam a mistura do vinho e da água, ou melhor, as normas de com-

portamento que marcavam as diferenças na sociedade. As boas maneiras serviam para dis-

tinguir os homens civilizados, dos selvagens que não as praticavam e dos semi-selvagens 

que as praticavam às vezes. A comensalidade é percebida como um elemento fundador da 

civilização humana em seu processo de criação. 

 

O convivium é a própria imagem da vida em comum (cum viere). O banquete 
torna-se, assim, o sinal, por excelência, da identidade de uma cidade que se 
reúne em torno de uma mesa comum, seja com a presença fisica de todos os 
membros, seja na representação simbólica.47  

Quando as mesas estavam separadas era sinal de diferença de identidade, segundo os 

símbolos que regiam as relações entre homens e entre os homens e as divindades. As refei-

ções diferenciavam os humanos dos deuses, os gregos dos não-gregos, e os cidadãos da pólis. 

Entre os homens, o banquete era sinal de condição de seres mortais que trabalhavam a terra e 

comiam alimentos reais e privados. O banquete expressava a comunicação com os deuses, que 

por sinal, eram convidados simbolicamente pelos homens. No banquete era definida a condi-

ção de humano pois, na pólis, homens e deuses estavam separados. O banquete sacrificial, 

entretanto, deixava claro essa condição e separação que existia. Neste sentido, além de ex-

pressar as identidades, o banquete demonstrava as hierarquias e as relações de poder.48 

 

Além da distinção feita entre homens e deuses, mortais e imortais, na Grécia também 

havia a distinção feita entre os alimentos e as bebidas. Os mortais não tinham o direito de 

tocar os alimentos que estavam reservados aos deuses. Esses alimentos eram chamados de 

bebidas ou os alimentos de “vida”, ou seja, serviam para renovar, dia-a-dia, a imortalidade 

dos deuses. Neste caso, os deuses tinham à disposição o “néctar” e a “ambrósia” que os pro-

tegiam da morte.49 Outro alimento que estava reservado aos deuses era as “exalações”, ou 

seja, a fumação que subia dos altares quando partes de animais eram queimadas (ossos, gor-

dura, víceras de bois, carneiros, cabras ou porcos, consumidos em sacrifícios).50  

                                                

47 PANTEL, Schmitt Pauline. As refeições gregas, um ritual cívico. In: FLANDRIN, Jean Louis e MONTARI, 
Massimo. 1996, p.109. 
48 PANTEL, Schmitt Pauline, 1996, p.157-158. 
49 LONGO, Oddone. A alimentação dos outros. In: FLANDRIN, Jean Louis e MONTARI, Massimo. 1996, p. 
266-267. 
50 LONGO, op. cit., 2001, p.266. 
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Cada cultura, no entanto, considera como homem aqueles que estão integrados à soci-

edade. A cultura grega considerava os homens como comedores de pão e consumidores de 

cereais, como cevada e trigo. As proteínas e os lipídios eram fornecidos pela agricultura 

(legumes, óleo de oliva) e pelo consumo de carnes de animais advindas dos sacrifícios.51 

Após este preâmbulo, falaremos da hospitalidade (xenia) como um dos aspectos presentes 

nos banquetes e nas refeições gregas. Utilizaremos, para isto, a tese de doutorado de Ale-

xandre Lima com o título: “Cultura popular em Corinto: Kômoi nos VII-VI Séculos a.C”.52 

  

Encontramos também, nos dois livros de Homero “Odisséia” e “A Ilíada”, algumas si-

tuações onde constatamos o ritual da xenía. Lima analisou o rito de passagem da hospitali-

dade xenia, um “costume tradicional” entre os helenos (hospitalidade xenia). A hospitalida-

de xenia era considerada um rito oficial, vinculado às obrigações de receber bem um hóspe-

de - xenos. Essa prática consistia no cumprimento de vários ritos, tais como: oferecimento 

de abrigo ao estrangeiro; sacrifícios e banquetes; troca de presentes, firmando assim laços 

entre as duas partes (estrangeiro/anfitrião e suas famílias).53 

 

A xenia pertencia à esfera dos ritos oficiais dos helenos, entre os séculos VIII e IV 

a.e.c. De Homero a Platão, a incidência do termo xenia confirma a prática relacionada ao 

acolhimento do estrangeiro nos textos. Em diversas situações, aparece esse costume dos 

helenos - a xenia - que deveria ser seguida e respeitada pelos gregos. Em sua análise, Lima 

escolheu a deipnon, uma refeição realizada pelos gregos, que influenciou os romanos, os 

                                                

51 LONGO, Oddone, 1996, p.267-268. 
52 LIMA, Alexandre, 2001, p.5-6. Em sua pesquisa o autor analisou os signos, e procurou decifrar quais os ele-
mentos comuns entre as pinturas de banquete e de kômos. Foram considerados relevantes os signos que expres-
sassem a relação oficial/popular, público/privado, imagem/contexto político-cultural da pólis. Um dado impor-
tante é que na Grécia Arcaica, as cenas de caça poderiam remeter ao banquete (deipnon) e ambas à vida dos 
áristoi. A xenia era um ritual que pertencia à cultura oficial de Corinto. O ritual de hospitalidade perpassava 
todas as camadas sociais das póleis, aparecendo como uma obrigação dos helenos nos textos desde o período 
aracaico até o final do clássico (séc. VIII ao IV a.e.c.). O kômos era uma procissão cartática e orgiástica bastante 
singular quando comparada às procissões solenes - pompaí - e outras danças da cultura oficial políade. Este ritual 
mágico era realizado pelos georgoi. Através do synoecismo e da edificação dos santuários ocorria não só a iden-
tidade política, mas também a identidade cultual. Este ritual passou a ser realizado a partir do séc. VIII a.e.c com 
a aristocracia dos Baquíades (séc. VIII-VII a.e.c.). Em Corinto com suas komaí e santuários espalhados pela 
Pérachora, pelo Istmo e a planície de Sicyone a participação dos dançarinos pançudos era permitida. Os dançari-
nos (komástai) percorriam os campos com o intuito de celebrar a vida, a fertilidade e a fecundidade do solo, além 
é claro de honrar as divindades rurais. Já o culto a dionísio na polis era promovido pela tirania dos Cypsélidas 
integrando o campo e a cidade. Por outro lado, os Cypsélidas censuraram as imagens que exaltavam o estilo de 
vida aristocrático. É importante dizer que as cenas de banquete/hospitalidade pintadas em vasos não circularam 
internamente em Corinto. 
53 LIMA, Alexandre, op. cit., p.44. 
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judeus e os cristãos das comunidades cristãs do Mediterrâneo no período helenístico. Esse 

tipo de banquete, a deipnon, teve grande importância no processo de formação do corpo 

social e da ideologia das pólis gregas.54 

  

A hospitalidade (xenia) entre os antigos gregos materializava-se em práticas e obriga-

ções que atingiam todas as camadas da sociedade. Porém, entre os aristocratas, ela era mais 

complexa, pois englobava ritos de sacrifício, de partilha e o consumo das carnes. A realiza-

ção do sacrifício vinculava a hospitalidade entre os xenos e o anfitrião. Philippe Spitzer, 

citado por Lima, analisou alguns documentos e constatou que o termo xenia precedido pelos 

verbos didonai e pempai designa “presentes de hospitalidade”. Neste sentido, os presentes 

oferecidos eram: os banquetes com sacrifícios aos deuses. A partilha de carne, entre os ban-

queteiros, trazia traços da isonomia. Comer em partes iguais significava produzir e reprodu-

zir a igualdade política: na refeição comunal surge a imagem isonômica da pólis. Porém, 

quando um grego recusava-se receber um estrangeiro, considerava-se impiedade.55  

 

É possível saber como acontecia esse ritual da xenia. Inicialmente, o anfitrião cum-

primentava o estrangeiro (xenos). O hóspede era banhado por escravos56 e, em seguida, o 

anfitrião oferecia um banquete ao estrangeiro. Após o banquete, o anfitrião podia fazer per-

guntas ao hóspede: (Quem ele é? Qual é a terra de seus ancestrais? Para onde ele está se 

dirigindo?). O anfitrião oferece abrigo ao hóspede e, no último momento, ocorre a entrega 

de presentes aos (xenos). Com isto, estabelecem-se os laços de hospitalidade entre as duas 

famílias.57 A hospitalidade xenia é mais evidente na Odisséia. No Canto I, os pretendentes a 

substituir Odisseus abusam da hospitalidade da rainha Penélope e de seu filho Telêmaco. 

Eles alimentam-se de graça e perturbam a paz dos anfitriões da casa real. O texto apresenta 

a seguinte descrição: 

Entraram os pretendentes altivos. Logo que se assentaram por ordem em ca-
deiras e poltronas, os arautos deitaram-lhes água nas mãos, as escravas cogu-
laram açafates de pão e os escravos encheram crateras de bebida até às bor-
das. E eles estenderam as mãos para os manjares colocados à sua frente. 
Mas, depois de saciarem a vontade de beber e de comer, cuidaram os preten-

                                                

54 VVAA. E Eucaristia na Bíblia. Cadernos Bíblicos 35. São Paulo: Paulus. 1985, p.35. 
55 LIMA, Alexandre, op. cit., 2001, p.44. 
56 LIMA, Alexandre, op. cit., 2001, p.45.  
57 HOMERO. Odisséia. 5ª Ed. Rio de Janeiro: Ediouro. 2002, Canto IV, p.239. 
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dentes na sua alma de outras diversões: do canto e da dança, que são os en-
feites do banquete.58 

Nesse episódio, Telêmaco reclama dos abusos da hospitalidade da casa real por parte 

dos pretendentes a rei de Ítaca. Porém, enquanto está sentado entre os pretendentes Penélo-

pe percebe a presença de Atena. Telêmaco vai ao seu encontro, indignado por deixar um 

estrangeiro esperando. Quando aproximou-se de Atena, tomou-a pela mão direita, recebeu a 

lança de bronze e saudou-a com estas palavras: 

 

Salve estrangeiro! Tu serás entre nós amigavelmente acolhido; e, depois do 
jantar, dirás que necessidade te trouxe. Assim falando, guiava Palas Atena, 
que o ia seguindo. Quando já estavam dentro da alta casa, ele foi por a lança 
num lanceiro bem polido, ao pé de uma elevada coluna, onde havia muitas 
outras lanças pertencentes ao paciente Odisseus; a ela fê-la assentar numa 
poltrona magnífica, artisticamente trabalhada, depois de estender por cima 
um pano e colocar no chão um escabelo para os pés. Para si dispôs uma ca-
deira com lavores artísticos, ao lado dela, longe da turba dos pretendentes, 
com receio de que, entre esses homens soberbos, o estrangeiro fosse inco-
modado pelo barulho ou lhe desagradasse à refeição, bem como para ele o 
poder interrogar, a respeito do pai ausente. Uma criada trouxe, então, água 
para lavarem as mãos, num jarro de ouro, que lhes deitou sobre uma bacia 
argêntea, e dispôs uma polida mesa adiante deles. [Uma dispenseira venerá-
vel serviu-lhes pão, além de muitas outras iguarias das provisões guardadas, 
de que distribuía com prazer.] E um trinchante trouxe pratos de variadas car-
nes, que lhes ofereceu.59 

Após o banquete e uma conversa ao pé do ouvido de Atena, onde Telêmaco reclama 

dos pretendentes, o anfitrião passa a fazer uma série de perguntas a Atena, sua hóspede es-

trangeira como de costume. 

Mas fala e responde-me sem rebuço: Quem és tu? Qual é a tua terra? Onde 
fica a tua cidade? Teus pais onde moram? [Em que nau vieste e como te 
trouxeram os marinheiros a Ítaca? E quem eram eles? Pois não creio que vi-
esses para aqui a pé]. Responde-me também com franqueza, para ficar bem 
informado, se vens cá pela primeira vez, ou se és hóspede de meu pai; por-
que a nossa casa é conhecida de muitos homens, com os quais ele tinha con-
vívio.60 

No Canto IV, Telêmaco viaja até Esparta para saber informações sobre seu pai Odis-

seus, acompanhado da deusa Atena. Telêmaco foi recepcionado por Menelau e Helena com 

um banquete. O anfitrião oferecia abrigo ao hóspede e, por fim, entregava-lhe presentes, 

estabelecendo assim os laços de hospitalidade entre as duas famílias. O banquete oferecido 

                                                

58 HOMERO. Odisséia. 5ª Ed. Rio de Janeiro: Ediouro. 2002, Canto I, p.20. 
59 HOMERO, Odisséia. 5ª Ed. Rio de Janeiro: Ediouro. 2002, Canto I, p.40. 
60 HOMERO, Odisséia. 5ª Ed. Rio de Janeiro: Ediouro. 2002, p.220. 
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pelo anfitrião aos xenos era um rito significativo, pois, além de ocorrer à comunhão entre os 

homens, realizavam-se os sacrifícios em honra às divindades polídes.61 

 

No Canto XIV aparece outro rito da xenia na passagem do porqueiro Eumeu. Ao 

mendigo - Odisseus disfarçado - Eumeu só pôde emprestar o seu próprio e único manto con-

tra o frio noturno. Com o retorno de Telêmaco, Eumeu iria pedir-lhe vestimentas para o es-

trangeiro.62 Também na Ilíada, no Canto XXIV, Príamo solicita o corpo de seu filho Heitor, 

para Aquiles. No diálogo entre eles, fica estabelecido um acordo de trégua. Mas os troianos 

aceitaram como presente o cavalo de Tróia. Era um costume da época aceitar presentes e 

gentilezas, mesmo sendo do inimigo. Os gregos utilizaram a cultura como estratégia de 

guerra.63 Em Hesíodo, encontramos o seguinte comentário: 

Nas origens, deuses e homens ficavam lado a lado no banquete. As re-
feições eram então comuns e comuns eram, também, os assentos entre 
os imortais e os homens mortais. 

Entretanto, Pausânias comentou que: 

Os homens dessa época eram hóspedes e comensais dos deuses em 
consideração à sua justiça e à sua piedade. 

Entretanto, sobreveio a astúcia de Prometeu e a cólera de Zeus e, a partir desse instan-

te, os homens que usufruíam a preciosa parte do sacrifício, a das carnes saborosas, seriam 

obrigados a trabalhar para se alimentar, ter uma mulher que reproduzisse e tornariam-se 

mortais. A comensalidade com os deuses estava acabada e, se deuses e homens festejam, 

agora era cada um por si. Contudo, os deuses poderiam participar das refeições dos homens, 

porém os homens jamais tomariam parte das refeições dos deuses.64  

 

                                                

61 SISSA, G. e DETIENNE, M. Os Deuses Gregos. São Paulo: Companhia das Letras. 1990, p.90. 
62 HOMERO. Odisséia. 5ª Ed. Rio de Janeiro: Ediouro. 2003, Canto XIV, p.240; As pinturas realizadas em 
vasos gregos possibilitaram o estudo do rito oficial da xenia, por meio das cenas de comensalidade (deipnon) 
e o rito popular do kômos. As pinturas escolhidas estavam em crateras (Esses vasos eram destinados à mistura 
de vinho puro com água e geralmente usados em ocasiões festivas). Esses vasos circulavam nas salas de ban-
quete - hestiatória. O pintor utilizava a forma e as imagens que combinavam. Nos primeiros vasos, a temática 
do banquete aparece por intermédio dos demiourgoi corintios (O artesão designa aquele que tem por domínio 
produzir objetos que ele confecciona ou repara, além dos serviços que presta a um cliente. Na época clássica 
há três termos para esta atividade, a saber: demiourgós, teknítes e bánausos. O termo demiourgós é o mais 
nobre e o mais antigo) eles privilegiavam a primeira fase da deipnon (a refeição e o jantar). Já os artesãos da 
Ática por volta de 530-520 a.e.c., pintavam mais os symposion, ou seja, a segunda parte do banquete. LIMA, 
Alexandre, op. cit., p.4 e p.47. 
63 HOMERO. Ilíada. Rio de Janeiro: Ediouro. 1968, p.260. 
64 PANTEL, Schmitt Pauline, op. cit., 1996, p.158. 
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Os deuses também eram celebrados nos ritos de hospitalidade (teoxenía). Nesses ritos, 

havia o encontro entre homens e entre homens e deuses. Primeiramente ocorria o sacrifício, 

com a partilha da carne e a libação. Após o banquete (deipnon) iniciava-se o symposion. 

No symposion, os convivas bebiam vinho que, no mundo grego, se segue ao 
banquete, do qual é rigorosamente separado. É uma manisfestação importan-
te de coesão social e da pertença à civilização. Ele celebra a sacralidade do 
vinho, que produz a embriaguez e favorece, portanto, o contato com o divi-
no.65 

Essa mesma sequência está presente nos séculos posteriores, período em que o hele-

nismo atinge seu ápice. No fim do VII século a.e.c., em Corinto, aparecem as imagens de 

um banquete em cerâmica que privilegiavam as cenas do tempo da comensalidade - a deip-

non. Este tempo marca bem o status dos comensais, os cidadãos (homoioi; iguais) e a posi-

ção que ocupam na sociedade (aristoi).66 Segundo Tucídides, são “as regras legais/costumes 

comuns dos helenos” (helenon nomina) ou de acordo com o poeta Eurípides “as leis comuns 

da Grécia inteira” (Nomoi Helénon).67 

 

Os áristoi e os kakoí ofereciam abrigos àquele que batia à porta de seu oikos. Todo 

homem, qualquer que fosse a sua condição social, tinha a obrigacão de oferecer hospitalida-

de ao estrangeiro ou suplicante. É provável que muitas pessoas pobres só pudessem oferecer 

ao visitante pão e abrigo. Os interesses comerciais criavam relações pacíficas e relações de 

hospitalidade, já que a pólis era voltada para práticas comerciais. O rito de hospitalidade 

possibilitava ao estrangeiro - xenos - sair de uma situação de inferioridade e atingir o status 

de hóspede, sendo tratado com honra e respeito.68 Este rito, considerado sagrado, muda a 

condição do estrangeiro na sociedade. A hospitalidade englobava alguns rituais que deveri-

am ser respeitados, tanto pelo anfitrião, quanto pelo estrangeiro. Entre os ritos essenciais de 

                                                

65 VETTA, Massimo. A cultura do symposion. In: FLANDRIN, Jean Louis e MONTARI, Massimo. 1996, p. 
171-185.  
66 Os frisos com a temática de banquetes exaltavam atividades como: equitação, a caça e guerra. Neste sentido, 
os banqueteiros em suas klínai foram representados no tempo do jantar, antes das libações aos deuses, num está-
gio anterior ao sympósion. O tempo festivo onde os comensais se confraternizavam e criavam laços de amizade 
(philía) e solidariedade (pístis) foram valorizados nestas representações de baquetes de hospitalidade aristocráti-
ca. Através dessas imagens temos a informação das divindades envolvidas nestes momentos festivos como: 
Dionísio, Afrodite e Eros acompanham as reuniões noturnas. E Zeus Xênios às refeições de hospitalidade. 
67 TUCÍDIDES. História da Guerra do Poloponeso III, p.59; EURÍPIDES. Os Heráclidas. Edições 70, p.60. 
68 LIMA, op. cit, p.47. Xénos indica as relações semelhantes entre homens ligados por um pacto que implica 
obrigações precisas que se estendem aos descendentes. A xênia, colocada sob a proteção de Zeus Xênios, com-
porta troca de dons entre os contratantes que declaram sua inteção de ligar seus descendentes por este pacto. Em 
grego o rito de hospitalidade (o estrangeiro) é chamado de xénos e aquele que recebe (o anfitrião) nos texto apa-
rece (xenodóchos).  
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permanência de um estrangeiro por um tempo determinado em uma pólis são: banho, sacri-

fício, refeição, libação e troca de presentes. 

O “banquete e a libação” compreendidos como ritos de agregação, poderiam 
promover a passagem de um indivíduo do estágio de estrangeiro/bárbaro pe-
rigoso para hóspede aceito e honrado pela comunidade políade.69  

Para os xénos eram oferecidos, “pedaços de hospitalidade”, ou seja, banquetes com 

sacrifícios destinados aos deuses e comensalidade entre os homens. O sacrifício, o consumo 

de carnes, bem como as libações, podem ser interpretados como ritos de agregação, promo-

vendo assim a aceitação do xénos àquela comunidade helena.70 

2.2. As refeições romanas 

Assim como outras civilizações mediterrâneas e, em particular, a Grécia antiga, Roma 

é uma cultura sacrificial, onde um animal doméstico não pode ser consumido, sem que hou-

vesse um ritual sacrificial. O sacrifício cruento definia a identidade de homens civilizados e 

aqueles que pertenciam à comunidade social. Isso distinguia os homens em relação aos deu-

ses, aos animais e, além disso, sua relação legítima com a terra. Portanto, comer carne em 

Roma está relacionado com o ato religioso: sacrificar aos deuses.71 A carne está no centro 

da refeição festiva romana, por mais simples que fosse. Primeiramente sacrificava-se aos 

deuses e, posteriormente serviam os alimentos aos convidados. 

 

O banquete romano e a comensalidade romana apresentam-se, portanto, antes de qual-

quer coisa, como uma partilha de carne. Os romanos tinham a cultura sacrificial como os 

gregos. No entanto, em Roma não havia a cultura do banquete. No banquete romano, servi-

am aos convivas, a carne e o vinho ao mesmo tempo. O vinho era considerado uma bebida 

especial.72  

 

                                                

69 GENNEP, Van Arnold. Os ritos de passagem. Petrópolis: Vozes. 1978, p.70. 
70 LIMA, Alexandre, 2001, p.167. 
71 DUPONT, Florence. Gramática a alimentação e das refeições romanas. In: FLANDRIN, Jean Louis e MON-
TARI, Massimo. 1996, p.199. 
72 DUPONT, Florence, 1996, p.200. A alimentação em Roma tinha uma linguagem da distinção, que situava 
cada um na sociedade. A honra de um nobre romano estava relacionada, entre outras coisas, com a sua generosi-
dade de anfitrião. Esperava-se dele um grande banquete luxuoso e abundância, símbolos de status e poder para o 
aristocrata que oferecia esse banquete. 



36 

Roma distinguia-se da Grécia clássica por não construir sua sociedade baseada na par-

tilha, ou no comer e beber juntos. O banquete romano remonta à Grécia arcaica. O termo 

grego utilizado era dais que designava banquete em Homero. O mesmo termo remete à re-

feição romana conhecida como cena, onde havia a partilha de carnes sacrificadas. Contudo, 

no banquete homérico celebrava-se a memória coletiva. O hábito de comer junto era tão 

reverenciado pelos romanos, que eles tinham uma máxima, conhecida e respeitada: “dize-

me o que comes que te direi quem és”, e acrescentaram “dize-me com quem comes”. A re-

lação que eles tinham com os alimentos privilegia a dimensão simbólica. 

 

Nem o pão, nem a carne, nem os legumes mudaram de regime... O simbo-
lismo alimentar é inseparável do sacrifício cruento e da cultura do solo da 
civitas - lavoura e horticultura... Só a grande transformação cultural da cris-
tianização revolucionou a alimentação romana.73 

Por isso, os romanos moralizavam as práticas alimentares, da mesma forma que outros 

o farão com as práticas sexuais. A alimentação é uma linguagem da “distinção”, que serve 

para situar cada um no tempo, no espaço e na sociedade.74 A honra de um nobre romano 

estava relacionada, entre outras coisas, com a sua generosidade de anfitrião. Esperava-se de 

um grande banquete luxo e abundância, símbolos de status e poder para o aristocrata que 

oferecia esse banquete.   

 

Na cultura romana, a ingestão de alimento ocorre de forma tradicional, quer solitária 

ou coletiva, ao mesmo tempo ato fisiológico, indispensável à sobrevivência do individuo, e 

simbólico, pelo fato de afirmar que esse mesmo individuo pertence à cultura romana, sem 

que se possam determinar os limites de um e de outro. Os alimentos são classificados pelos 

romanos de duas maneiras: por um lado, em função dos locais e modos de produção e, por 

outro, em função dos locais e modo de consumo. Neste caso, temos os fruges (frutas e le-

gumes)75 que se opõem aos pecudes, produtos da terra cultivada. Ou seja, os animais criados 

                                                

73 DUPONT, Florence, 1996, p.202-203. 
74 CAVICCHIOLI, Marina Regis. Comer, Beber e Viver: Festa e êxtase alimentar. In: Cultura e Alimentação: 
saberes alimentares e sabores culturais. Org. (MIRANDA, Danilo Santos de; CORNELLI, Gabriele). São Paulo: 
SESCSP. 2007, p.51. 
75 Os legumes da horta representam o alimento mais civilizado que há da mesma forma que as frutas e a uva. 
Eles são consumidos ligeiramente cozidos ou cru (ligeiramente cozidos (cocta) pelo sol, parcial ou completa-
mente). Os legumes e frutas, quando são colhidos, nunca estão crus e não corre o risco de apodrecer, ao contrário 
do que acontece com a carne. DUPONT, Florence, 1996, p.207. 
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por sua carne, pois são de rebanhos que pastam em terras incultas, as florestas ou os alquei-

ves, denominados de pecudes.76 

 

 A oposição que existe entre os fruges e os pecudes orienta a produção dos alimentos 

e desdobra-se, no que diz respeito ao seu consumo. Quando se trata de refeição, temos dois 

tipos, o prandium e a cena, duas relações com a alimentação, à restauração e o prazer. O 

prandium e a cena eram refeições opostas. A cena é o momento das refeições em conjunto e 

dos banquetes. Ela estava vinculada ao prazer dos convivas: a cozinha, o luxo do serviço, 

dos leitos onde se deitavam os convivas e a beleza dos escravos. Além disso, a disposição 

das pessoas ao redor da mesa dependia do status de cada uma delas: os lugares de destaque, 

ao centro, ficavam reservados para as pessoas mais importantes.  

 

Na cena reuniam-se homens, reclinados, num lugar coberto por um velum. Havia um 

grupo bem definido que compartilhva os prazeres da mesa na ocasião de uma festa: a famí-

lia, os clientes, os amigos da mesma idade, a corporação profissional ou sacerdotal e o vizi-

nho. O número de convivas limitava-se a dez pessoas, mas o número de salas de jantar po-

deria ser duas vezes maior. Mesmo que a cena fosse realizada por um camponês, sua mu-

lher, os filhos, as noras, os netos e alguns criados, havia uma festa, mesmo com pouco luxo. 

A cena era sempre uma ocasião especial. Quando a cena adquiria proporções maiores, tor-

nando-se um banquete ritual, era chamada de conuiuium. Este banquete ritual era chamado 

de epulum. 

A cena pertencia ao tempo otium, da paz e do prazer. É o prazer que os ho-
mens, graças aos sacrifícios, partilham entre si e os deuses. As carnes eram 
descritas como amolecendo o corpo de quem as consumia, tendo assim mais 
uma proximidade com os deuses. A cena é o momento das refeições em con-
junto e dos banquetes. Na cena está vinculado o prazer dos convivas, a bele-
za dos escravos. A disposição das pessoas ao redor da mesa dependia do sta-

                                                

76 Os animais comestíveis classificam-se de acordo com a natureza do lugar em que vivem: nas águas, no ar e na 
terra. Os rebanhos terrestres dividem-se em duas categorias, os animais criados pelo homem para serem sacrifi-
cados, ou seja, os rebanhos domésticos e os animais caçados, uma vez que o sacrifício da caça constituía em 
Roma as duas fontes de aprovisionamento de carnes. Produzidos nos extremos limites da cidade, a carne dos 
pecudes, os peixes e a carne de animais adultos, era comprada na cidade. Neste caso, os romanos consideravam 
como produto da cidade, ou comprado na cidade, o que redobra a sensação de luxo e de esbanjamento. Antes de 
serem consumidos os pecudes percorriam um trajeto cultural: vinham das áreas selvagens dos confins dos territo-
rio e eram abatidos e vendidos no centro mais civilizado de Roma. Mesmo vindo das florestas, consideradas a 
margem dos domínios da cidade, para serem sacrificados no espaço da casa. Assim, esse percurso assegura uma 
relação de solidariedade entre esses espaços contraditórios, confins e o centro, que constituem a civitas ou o 
domínio. O percurso que ocorre entre a fazenda e os civitas cria o Império Romano. DUPONT, Florence, 1996, 
p.220. 
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tus de cada uma delas. A comida servida também dependia do tipo de convi-
dado de mais destaque.77 

A cena geralmente acontecia numa tarde de inverno, na sala de jantar de uma casa 

romana. Nesta refeição, os homens reuniam-se durante duas horas, lavados, vestidos com 

togas ou túnicas largas, sem a preocupação com o trabalho. O banquete terminava ao cair da 

noite. Na cena consumiam-se as carnes sacrificadas e, de modo geral, de todos os alimentos 

ligados a elas. Por outro lado, os romanos comiam o suficiente para se restaurar, não impor-

tando onde e quando. Entretanto, eles não comiam qualquer coisa, mas sim alimentos que 

revigoravam o corpo: os “frugais” compostos de “fruges”. A este tipo de refeição denomi-

nava-se de pradium. Era a única refeição dos romanos envolvidos na guerra, na atividade 

política ou em qualquer outra que há esforços (labores). 

 

No prandium os alimentos eram consumidos com o intuito de se restaurar 
para continuar o trabalho (ou atividade política), para a manutenção do corpo 
(dentro de um conceito de nutrição diferente do atual). Eram consumidos a-
limentos leves e geralmente frios, pão, azeitonas e vinhos. As refeições eram 
geralmente rápidas e solitárias. Havia nas cidades uma espécie de restauran-
tes - onde eram servidos pratos de comida para o prandium nos quais as pes-
soas comiam em pé nos balcões.78 

O dia do romano não era regulado pelo horário da refeição, uma vez que o alimento 

indispensável é consumido quando ele sente necessidade, e os banquetes constituem eventos 

especiais. Neste sentido, poderia-se considerar o desjejum matinal, e que era uma refeição 

leve, em torno do meio-dia, mas nada obrigatório. Era também o jantar solitário do soldado 

e a refeição das famílias enlutadas. O prandium evoca a necessidade individual e, por isso, 

traduz o caráter e a moralidade de cada um. Nessa refeição eram consumidos alimentos le-

ves e geralmente frios, pão, azeitonas e vinho. Não passar por privação de comida, viver do 

mínimo indispensável é sinal de grandeza de alma. No entanto, essa frugalidade deveria ser 

equilibrada pelos banquetes festivos, as cenas. É importante citar entre os modelos de refei-

ções existentes no Império Romano, aquele adotado pelas comunidades paulinas e sinóticas.  

 

Adentrando nos modelos de refeições das comunidades cristãs, que tinham como base a 

comensalidade realizada por Jesus e seus discípulos. Esse tipo de refeição inspirou as comu-

nidades cristãs, que sofreram influência dos modelos de refeições citados acima. Encontramos 

                                                

77 CAVICCHIOLI, Marina Regis, 2007, p.52. 
78 CAVICCHIOLI, Marina Regis, 2007, p.52. 
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referências a isso nos evangelhos e em Paulo. Esses dois modelos apontam para uma tradição 

de refeição básica em comum. Havia, nessas refeições, a partilha de toda comida disponível, 

que simbolizava e transformava-se em ritual, além de realizar e materializar a justiça igual do 

Deus judaico.79 Nas refeições funerárias que aconteciam na época, celebrava-se o aniversá-

rio do nascimento do morto (dies natalis), e não a sua morte. Em suas refeições comunitá-

rias, os cristãos representados pelos evangelhos, assim como Paulo, celebravam a morte do 

ressuscitado, que continuava vivo entre eles. No entanto, outras comunidades também cris-

tãs, como a joanina, não partilhavam desse mesmo pensamento. Em suas refeições comuni-

tárias, não realizavam o memorial da cruz. Nos evangelhos canônicos, assim como nos evan-

gelhos não-canônicos, temos relatos de refeições comunitárias. Neste sentido, fica evidente, 

que essas comunidades interpretaram a “refeição comunitária eucarística” de diversas manei-

ras.  

 

Em algumas comunidades, a refeição comunitária eucarística era celebrada como um 

mistério que garantia a imortalidade, enquanto que outras comunidades interpretaram-na co-

mo um banquete messiânico. Crossan apresenta dois modelos de refeições compartilhadas 

comunitárias, como as mais primitivas da tradição de refeições cristãs: a refeição comparti-

lhada de igrejas de cortiço e a refeição compartilhada com patrocínio. No modelo de igrejas 

de cortiços, Crossan cita os estudos de James Packer sobre Óstia. Para ele, os cristãos mora-

vam nas insulae dos centros das cidades e não em vilas particulares, já que cerca de 90% da 

população livre e escrava moravam nas insulae. Elas são descritas da seguinte maneira: 

 
Os andares superiores dos blocos de apartamentos de quatro e cinco andares 
continham tipicamente cubículos de dez metros quadrados que representa-
vam o espaço para uma família... A densidade populacional era de 300 por 
acre para áreas residenciais da cidade de Roma.80  

As comunidades cristãs reuniam-se nas insulae81 com apoio mútuo, em vez de patro-

cínio.82 A base dessa ação comunitária está em 2 Ts 6,6-12. Cada membro trazia o que po-

                                                

79 CROSSAN, John Dominic. O Nascimento do Cristianismo: o que aconteceu nos anos que se seguiram à exe-
cução de Jesus. São Paulo: Paulinas. 2004, p.462. 
80 CROSSAN, John Dominic, op. cit., 2004, p.466. 
81 Os romanos da cidade viviam em casa ou prédios de apartamentos. Isso mesmo havia prédios de apartamentos, 
chamados insulae, “ilhas”, onde viviam pessoas de menos posses nas cidades grandes. Como não havia elevado-
res, quanto mais alto o apartamento, menores eram as unidades e mais gente vivia em condições próximas às de 
nossas favelas. FUNARI, Pedro Paulo. Grécia e Roma. São Paulo: Editora Contexto. 2007, p.110. 
82 FUNARI, Pedro Paulo, 2007, p.110.  
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dia e isto dava condições para que tivessem pelo menos uma eucaristia - uma refeição digna 

de louvores - digamos - por semana. Contudo, o texto de 2 Ts 3,6 e 3,11 apresenta duas sen-

tenças de lei casuística. Este regulamento requeria uma comunidade que compartilhasse as 

refeições, para a qual a disposição ou relutância em trabalhar era fator de importância sufi-

ciente para exigir um regulamento e na qual o poder de privar membros de alimento estava, 

de fato presente.83 Para que isso ocorresse, era necessário que houvesse um tipo de comuna 

ou cooperativa, onde as refeições fossem compartilhadas. No caso, quem não trabalhasse, 

ou seja, quem não contribuísse com algo para compartilhar, era visto como um comerciante 

de Cristo.84 

 

Na refeição compartilhada com patrocínio, um dos membros da comunidade era o an-

fitrião da comunidade toda. É essa a situação típica da igreja doméstica. Temos, neste caso, 

a refeição da comunidade de Corinto que Paulo relata em I Co 11,17-22. Paulo adverte que 

aqueles que tinham comida não precisavam da Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor deveria 

ser uma refeição compartilhada com patrocínio, onde os ricos e os pobres reclinassem para 

comer e beber juntos, mas o custo maior desse alimento deveria vir dos ricos.85 A comuni-

dade compartilhava o alimento disponível.  

Considerações finais 

A prática da refeição no Mundo do Meditarrâneo era algo comum e, ao mesmo tempo, 

cercada de glamour e importância, que ficou registrada nos autores mais importantes, desde 

Homero até aos livros da Bíblia. Afinal, comer na companhia do outro era significativo, 

estabelecia vínculos, amizades, relações comerciais etc. O período delimitado o 2o século 

a.e.c. e o 2o século d.e.c. foi marcado pelo helenismo que agora estava consolidado na bacia 

do Mediterrâneo. Num mundo marcado pelo pluralismo cultural, cada cultura influenciou e 

foi influenciada. Neste sentido, as refeições trazem consigo as influências e o simbolismo de 

outras culturas, no caso da nossa pesquisa, o grego e o romano. O mais significativo nessas 

refeições era a partilha dos alimentos, a partir dos ritos de agregação. Quem participava do 

rito de hospitalidade dos gregos, era trazido para o centro da família, ou da sociedade polía-

                                                

83 CROSSAN, John Dominic, op. cit., 2004, p.467. 
84 CROSSAN, John Dominic, op. cit., 2004, p.467. 
85 CROSSAN, John Dominic, 2004, p.465. 
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de e recebia em troca, presentes. No entanto, o mais significativo era a refeição que era par-

tilhada.  

O Império Romano viu surgir sob o seu domínio o cristianismo, também influenciado 

pelo pluralismo cultural daquela época. Tanto influenciou que as comunidades também se 

reuniam para partilhar o alimento. É bem verdade que as cristãs, representadas pelos Sinóticos 

e Paulo, reuniam-se para as refeições comunitárias, celebravam e interpretavam o partilhar do 

alimento de maneiras distintas. Isto fica evidenciado nos textos de (Mt 26,22-29, Mc 14,22-

25, Lc 22,15-20 e I Co 11,23-25) que representam a forma básica da eucaristia, ou na instui-

ção da última Ceia, ou na interpretação da morte de Jesus. Além dos textos citados acima, o 

texto de Jo 6,22-59 apresenta-se diferente dos textos de Paulo e dos Sinóticos. O texto do e-

vangelho de João não faz referência à última ceia, ou à morte de Jesus, algo que discutiremos 

nos capítulos a seguir. No entanto, o que é mais interessante demonstrar, é que o motivo que 

levava a realização das refeições em comum era similiar para todas as comunidades cristãs, 

ou seja, o de proporcionar condições para que cada um tivesse pelo menos uma eucaristia - 

uma refeição digna de louvores - digamos - por semana.86 Conforme já observamos, o evan-

gelho joanino compreendeu os eventos da morte e da ressurreição de Jesus de forma dife-

rente. No próximo capítulo, faremos uma exegese da pericope de Jo 6,22-59, para entender 

como a refeição sacramental foi compreendida no evangelho de João. 

 

                                                

86 CROSSAN, John Dominic, 2004, p.462-465; THEISSEN, Gerd; MERZ, Annette. O Jesus Histórico: Um 
Manual. São Paulo: Loyola. 2002, p.446-446. 



CAPÍTULO II                                                                

EXEGESE DE JOÃO 6,22-59 

 

Neste capítulo, apresentaremos uma exegese da perícope de Jo 6,22-59 - O discurso 

sobre o pão da vida, na expectativa de que ela contribua para o esclarecimento do sentido do 

alimento nos vs.51-58. Iniciaremos com a tradução literal do texto que norteará os passos 

seguintes da exegese e por fim, analisaremos o conteúdo do texto que nos ajudará na cons-

trução do terceiro capítulo. 

 

1.1. Texto em grego 

22  Th/| evpau,rion ò o;cloj ò e`sthkw.j pe,ran th/j qala,sshj ei=don o[ti ploia,rion a;llo ouvk h=n 

evkei/ eiv mh. e[n kai. o[ti ouv suneish/lqen toi/j maqhtai/j auvtou/ ò VIhsou/j eivj to. ploi/on avlla. 

mo,noi oi ̀maqhtai. auvtou/ avph/lqon\ 

 23  a;lla h=lqen ploiÎa,riÐa evk Tiberia,doj evggu.j tou/ to,pou o[pou e;fagon to.n a;rton euvcaris-

th,santoj tou/ kuri,ouÅ 

 24  o[te ou=n ei=den ò o;cloj o[ti VIhsou/j ouvk e;stin evkei/ ouvde. oi ̀maqhtai. auvtou/( evne,bhsan auvtoi. 

eivj ta. ploia,ria kai. h=lqon eivj Kafarnaou.m zhtou/ntej to.n VIhsou/nÅ 

 25  kai. eur̀o,ntej auvto.n pe,ran th/j qala,sshj ei=pon auvtw/|( ~Rabbi,( po,te w-de ge,gonajÈ 

 26  avpekri,qh auvtoi/j ò VIhsou/j kai. ei=pen( VAmh.n avmh.n le,gw ùmi/n( zhtei/te, me ouvc o[ti ei;dete 

shmei/a( avllV o[ti evfa,gete evk tw/n a;rtwn kai. evcorta,sqhteÅ 
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 27  evrga,zesqe mh. th.n brw/sin th.n avpollume,nhn avlla. th.n brw/sin th.n me,nousan eivj zwh.n 

aivw,nion( h]n ò ui`o.j tou/ avnqrw,pou um̀i/n dw,sei\ tou/ton ga.r ò path.r evsfra,gisen ò qeo,jÅ 

 28  ei=pon ou=n pro.j auvto,n( Ti, poiw/men i[na evrgazw,meqa ta. e;rga tou/ qeou/È 

 29  avpekri,qh ÎòÐ VIhsou/j kai. ei=pen auvtoi/j( Tou/to, evstin to. e;rgon tou/ qeou/( i[na pisteu,hte eivj 

o]n avpe,steilen evkei/nojÅ 

 30  ei=pon ou=n auvtw/|( Ti, ou=n poiei/j su. shmei/on( i[na i;dwmen kai. pisteu,swme,n soiÈ ti, evrga,zh|È 

 31  oi` pate,rej hm̀w/n to. ma,nna e;fagon evn th/| evrh,mw|( kaqw,j evstin gegramme,non( :Arton evk 

tou/ ouvranou/ e;dwken auvtoi/j fagei/nÅ 

 32  ei=pen ou=n auvtoi/j ò VIhsou/j( VAmh.n avmh.n le,gw um̀i/n( ouv Mwu?sh/j de,dwken um̀i/n to.n a;rton 

evk tou/ ouvranou/( avllV ò path,r mou di,dwsin um̀i/n to.n a;rton evk tou/ ouvranou/ to.n avlhqino,n\ 

dou.j tw/| ko,smw|Å 

 34  Ei=pon ou=n pro.j auvto,n( Ku,rie( pa,ntote do.j h`mi/n to.n a;rton tou/tonÅ 

 35  ei=pen auvtoi/j ò VIhsou/j( VEgw, eivmi ò a;rtoj th/j zwh/j\ ò evrco,menoj pro,j evme. ouv mh. pei-

na,sh|( kai. ò pisteu,wn eivj evme. ouv mh. diyh,sei pw,poteÅ 

 36  avllV ei=pon um̀i/n o[ti kai. e`wra,kate, ÎmeÐ kai. ouv pisteu,eteÅ 

 37  Pa/n o] di,dwsi,n moi ò path.r pro.j evme. h[xei( kai. to.n evrco,menon pro.j evme. ouv mh. evkba,lw 

e;xw( 

 38  o[ti katabe,bhka avpo. tou/ ouvranou/ ouvc i[na poiw/ to. qe,lhma to. evmo.n avlla. to. qe,lhma tou/ 

pe,myanto,j meÅ 

 39  tou/to de, evstin to. qe,lhma tou/ pe,myanto,j me( i[na pa/n o] de,dwke,n moi mh. avpole,sw evx auv-

tou/( avlla. avnasth,sw auvto. ÎevnÐ th/| evsca,th| hm̀e,ra|Å 

 40  tou/to ga,r evstin to. qe,lhma tou/ patro,j mou( i[na pa/j ò qewrw/n to.n uiò.n kai. pisteu,wn 

eivj auvto.n e;ch| zwh.n aivw,nion( kai. avnasth,sw auvto.n evgw. ÎevnÐ th/| evsca,th| hm̀e,ra|Å 

 41  VEgo,gguzon ou=n oi` VIoudai/oi peri. auvtou/ o[ti ei=pen( VEgw, eivmi ò a;rtoj ò kataba.j evk tou/ 

ouvranou/( 

 42  kai. e;legon( Ouvc ou-to,j evstin VIhsou/j ò uìo.j VIwsh,f( ou- h̀mei/j oi;damen to.n pate,ra kai. 

th.n mhte,raÈ pw/j nu/n le,gei o[ti VEk tou/ ouvranou/ katabe,bhkaÈ 

 43  avpekri,qh VIhsou/j kai. ei=pen auvtoi/j( Mh. goggu,zete metV avllh,lwnÅ 

 44  ouvdei.j du,natai evlqei/n pro,j me eva.n mh. ò path.r ò pe,myaj me el̀ku,sh| auvto,n( kavgw. avnas-

th,sw auvto.n evn th/| evsca,th| hm̀e,ra|Å 

 45  e;stin gegramme,non evn toi/j profh,taij( Kai. e;sontai pa,ntej didaktoi. qeou/\ pa/j ò avkou,saj 

para. tou/ patro.j kai. maqw.n e;rcetai pro.j evme,Å 

 46  ouvc o[ti to.n pate,ra e`w,rake,n tij eiv mh. ò w'n para. tou/ qeou/( ou-toj eẁ,raken to.n pate,raÅ 

 47  avmh.n avmh.n le,gw um̀i/n( ò pisteu,wn e;cei zwh.n aivw,nionÅ 

48  evgw, eivmi ò a;rtoj th/j zwh/jÅ 

 49  oi` pate,rej um̀w/n e;fagon evn th/| evrh,mw| to. ma,nna kai. avpe,qanon\ 
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 50  ou-to,j evstin ò a;rtoj ò evk tou/ ouvranou/ katabai,nwn( i[na tij evx auvtou/ fa,gh| kai. mh. avpo-

qa,nh|Å 

 51  evgw, eivmi ò a;rtoj o ̀zw/n ò evk tou/ ouvranou/ kataba,j\ eva,n tij fa,gh| evk tou,tou tou/ a;rtou 

zh,sei eivj to.n aivw/na( kai. ò a;rtoj de. o]n evgw. dw,sw h ̀sa,rx mou, evstin ùpe.r th/j tou/ ko,smou 

zwh/jÅ 

 52  VEma,conto ou=n pro.j avllh,louj oi` VIoudai/oi le,gontej( Pw/j du,natai ou-toj hm̀i/n dou/nai 

th.n sa,rka Îauvtou/Ð fagei/nÈ 

 53  ei=pen ou=n auvtoi/j ò VIhsou/j( VAmh.n avmh.n le,gw um̀i/n( eva.n mh. fa,ghte th.n sa,rka tou/ ui`ou/ 

tou/ avnqrw,pou kai. pi,hte auvtou/ to. ai-ma( ouvk e;cete zwh.n evn e`autoi/jÅ 

 54  ò trw,gwn mou th.n sa,rka kai. pi,nwn mou to. ai- ma e;cei zwh.n aivw,nion( kavgw. avnasth,sw 

auvto.n th/| evsca,th| hm̀e,ra|Å 

 55  h ̀ga.r sa,rx mou avlhqh,j evstin brw/sij( kai. to. ai-ma, mou avlhqh,j evstin po,sijÅ 

 56  ò trw,gwn mou th.n sa,rka kai. pi,nwn mou to. ai- ma evn evmoi. me,nei kavgw. evn auvtw/|Å 

 57  kaqw.j avpe,steile,n me ò zw/n path.r kavgw. zw/ dia. to.n pate,ra( kai. ò trw,gwn me kavkei/noj 

zh,sei diV evme,Å 

 58  ou-to,j evstin ò a;rtoj ò evx ouvranou/ kataba,j( ouv kaqw.j e;fagon oi` pate,rej kai. av pe,qanon\ o ̀

trw,gwn tou/ton to.n a;rton zh,sei eivj to.n aivw/naÅ 

 59  Tau/ta ei=pen evn sunagwgh/| dida,skwn evn Kafarnaou,mÅ 

1.2. Tradução87 

1.3. Jo 6,22-59 

22 Na manhã seguinte a multidão que, tendo permanecido em pé do outro lado do mar per-

cebeu que barco diferente não estava ali senão um outro e que não saiu com os discípulos 

ele (o Jesus) no barco, mas somente os discípulos nele partiram.  

23 Outros barcos diferentes vieram de Tiberíades, próximo do lugar onde comeram o pão (ali-

mento) dando graças ao Senhor.  

24 Então, quando percebeu a multidão que Jesus ali não estava, nem os discípulos dele em-

barcaram e foram para Cafarnaum a procurá-lo. 

25 E acharam-no do outro lado do mar e disseram: Rabi quando viste para cá? 

                                                

87 Propomos uma tradução inicial atendendo o principio da tradução formal ao pricipio da correspondência for-
mal, com a primeira aproximação o mais literal ao texto original o mais literal possível. WEGNER, Uwe. Exege-
se do Novo Testamento: Manual de Metodologia. São Leopoldo: Sinodal/ São Paulo: Paulus. 1998, p.45. 
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26 Replicou Jesus e disse: amém, amém, digo vós me não que procurastes pelo sinal, mas 

porque comeram do pão e alimentastes  

27 Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece para a vida 

eterna, o qual o Filho do Homem (vos) concederá a este, pois o Deus Pai o selou.  

28 Disseram então necessário para ele que faremos para que realizemos a obra de Deus  

29 Replicou Jesus e disse: este é o trabalho de Deus para que confiem em quem me enviou.  

30 Disseram-lhe então: que sinais tu fazes para que vejamos e assim confiemos em ti que rea-

lizas? Qual é a tua obra?  

31 Os nossos pais, o maná comeram no deserto, conforme está escrito, o pão do céu ele deu a 

eles comerem.  

32 Disse-lhes então a eles Jesus amém, amém digo a vos não Moisés deu vos o pão do céu, 

mas o Pai eu dou o pão do céu verdadeiro.  

33 Pois o pão de Deus é o que desceu de céu e deu a vida ao mundo.  

34 Disseram então para ele: Senhor sempre dá-nos este pão.  

35 Disse eles o Jesus eu sou o pão de a vida o quem vem para mim nunca terá fome e o que 

crê em mim nunca terá sede em qualquer tempo.  

36 Porém digo-vos que me contemplastes e não credes.  

37 Todo aquele que dá a mim o Pai para a mim virá e o que vem a mim jamais lançarei fora.  

38 Porque desci do céu, não para que eu fizesse a vontade minha, mas a vontade do que me 

enviou.  

39 Esta é a vontade de enviar-me para que todo aquele que dá a mim entregou a mim não des-

truirei mas levantarei ele no último  

40 Esta pois é a vontade do pai meu para que todo aquele que o vê o Filho e crê em nele te-

nha vida eterna e levantarei eu no último dia. 

41 Murmuravam pois os judeus sobre ele que dizia: eu sou o pão que desceu do céu.  

42 E diziam: não este é Jesus o filho de José, o qual nós conhecemos, o pai e a mãe; como ago-

ra disse que do céu desceu?  

43 Replicou Jesus e disse a eles: não murmureis uns com os outros.  

44 Ninguém pode vir para mim senão o Pai o enviar a mim atrair a ele e eu levantarei no últi-

mo dia.  

45 Nos profetas está escrito: e serão em todos os tempos instruído por Deus todo aquele que 

ouviu do Pai e compreender virá para mim.  

46 Não que o Pai viu alguém senão o que é da parte de Deus e tem visto o Pai.  

47 Amém, amém digo-vos ao que crê tem vida eterna.  
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48 Eu sou o pão da vida.  

49 Os pais vossos comeram o maná no deserto e morreram. 

50 Este é o pão que desceu do céu para que alguém dele coma e não morra. 

51 Eu sou o pão vivo que do céu desceu; se alguém comer deste pão viverá para 

sempre e o pão o qual eu darei a carne minha é “pela do mundo vida”. 

52 Discutiam violentamente, pois os judeus dizendo de que maneira pode este entregar a car-

ne [sua] dele comer? 

53 Disse então Jesus: amém, amém digo-vos se não comer a carne e o Filho do Homem e 

beber do sangue, não tereis vida dentro de vós.  

54 O que mastigando88 a minha carne e bebendo o meu sangue tem vida eterna e eu levanta-

rei no último dia.  

55 Portanto carne a minha verdadeiro é alimento e o sangue meu verdadeira é bebida.  

56 O que mastiga minha a carne e que bebe meu o sangue em mim permanece e eu nele.  

57 Assim como enviou a mim o Pai que vive eu vivo através do Pai e o que come a mim vi-

verá através de mim.  

58 Este é pão que desceu do céu não assim como comeram aqueles pais e morreram o que 

mastiga deste pão viverá eternamente.  

59 Isto disse em Sinagoga, ensinando em Cafarnaum. 

 

2. Delimitação e estrutura literária 

2.1. Delimitação 

O início e o final da perícope apresentam uma dificuldade de delimitação do cap.6, da 

estrutura e da sua divisão interna, consequentemente refletindo na estrutura literária. Partin-

do dos indícios metodológicos que definem uma delimitação, entendemos que o cap.6 apre-

senta a seguinte divisão: 

� (vs.1-15) - Jesus alimenta a multidão 

� (vs.16-21) - Jesus anda sobre o mar 

� (vs.22-59) - A Páscoa na Galileia 

� (vs.60-71) - A decisão da fé 

                                                

88 Nos (vs.54.56.57.58) aparece o verbo  é traduzido aqui por “mastigar”.  
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Neste caso, a delimitação que propomos inicia-se no v.22 e finaliza-se no v.59. Os 

vs.22-59 vêm logo após a perícope, “Jesus anda sobre o mar”, Jo 6,16-21. No v.22 inicia-se 

outra cena. A multidão e Jesus estão em locais diferentes, do outro lado do mar. O período 

do dia é diferente da perícope anterior. O início da perícope que será pesquisada vs.22-59 

aponta para uma mudança de ambiente, no v.22 “na manhã seguinte”. A ruptura com a nar-

rativa anterior pode ser constatada através do gênero literário, pois trata-se de um milagre Jo 

6,1-21. A perícope termina no v.59, quando o narrador informa o local onde Jesus teria pro-

ferido os ensinamentos na sinagoga, em Cafarnaum. 

2.1.2. Perícope anterior 

 A perícope anterior inicia-se em Jo 6,16-21. Os discípulos de Jesus atravessam de 

barco, ao anoitecer, da Galileia para Cafarnaum, vs.16-17. Estava escuro e Jesus não estava 

junto com eles, (v.18). Jesus caminha sobre o mar e aproxima-se dos discípulos e a tempes-

tade se acalma. 

 

1. Apresenta um assunto próprio e diferente da perícope estudada; 

2. A localização geográfica é diferente; 

3. Diferencia-se em gênero, pois relata um milagre; 

2.1.3. Perícope posterior 

A perícope posterior é a de Jo 6,60-71, em “A decisão da fé”, o narrador dá continu-

idade à cena anterior, v.60 “depois de terem ouvido”. Os discípulos murmuram sobre as 

palavras de Jesus dizendo: “esta palavra é dura, quem pode ouvi-la”? A discussão está na 

decisão entre acompanhar Jesus ou abandoná-lo. 

 

1. O assunto é outro, Jesus não está mais falando sobre o pão da vida; 

2. O foco está na decisão e na confissão de Pedro.89 

                                                

89 Encontramos outras possibilidades para a delimitação de Jo 6,22-59. O NOVO TESTAMENTO GREGO. São 
Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil, 2009, p.288-291. BÍBLIA DE JERUSALÉM: Jo 6,22-66; ARA Jo 6,22-40, 
41-59; NTLH Jo 6,22-24; 25-59; TEB Jo 6,22-59. 
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2.2. Problemas literários 

O evangelho de João constitui uma das estruturas literárias mais complexas no NT. Ao 

longo da história, tornou-se objeto de controvérsias, aceitações e rejeições. Sua individuali-

dade relativa à estrutura e estilo fizeram deste evangelho um palco de muitas batalhas.90 

Especificamente, o cap.6  nos traz inquietações e desafios para encontrarmos respostas a 

estas questões literárias e estrututurais. Além disso, o discurso dos vs.22-59, também nos 

traz algumas questões importantes no mundo acadêmico, em relação à eucaristia e à inclu-

são ou não dos vs.51-58.  

 

Iniciaremos pela localização do cap.6. O primeiro problema literário consiste na loca-

lização do cap.6 dentro do contexto do evangelho joanino. Entre os cap.5 e cap.7 evidencia-

se, para alguns autores, o deslocamento de unidades literárias.91 Nessa teoria fala-se do des-

locamento de algumas unidades literárias. Bultmann, a partir da abordagem literária, tentou 

explicar o movimento de Jesus entre a Galileia e Jerusalém, invertendo a posição do cap.6 

com o cap.5. Além disso, ocorreu deslocamento de pequenas unidades literárias. Neste caso, 

a sequência original para Jo 6,27-59 seria (27,34s,30-33, 47-51a, 41,46).92 Outra teoria indi-

ca que esses textos são partes que não foram concluídas, ficando como esboços e coleções 

de materiais que seriam aprimorados no futuro.93 

 

Outra hipótese defendida é a de que havia um evangelho básico que foi ampliado por 

um redator (ou redatores) e que o processo de desenvolvimento do evangelho ocorreu em 5 

fases.94 O segundo problema literário surge com relação à questão sobre a unidade literária 

do cap.6. A perícope estudada vs.22-59 é uma das mais debatidas nos últimos anos e traz os 

seguintes questionamentos: a) Há unidade literária nesta perícope; b) Qual o significado do 

discurso? c) Os vs.51-58 são glosas? d) Qual o significado dos vs.51-58? O tema pesquisado 

                                                

90 MAZZAROLO, Isidoro. Nem aqui nem em Jerusalém: O Evangelho de São João. Rio de Janeiro: Maz-
zarolo. 2000, p.7-8. 
91 BULTMANN, Rudolf. The Gospel of John. A Commentary. Oxford: Blackwell. 1971. 
92 Para a teoria do deslocamento cf: BULTMANN, Rudolf, 1971, p.220-236; SCHNACKENBURG, Rudolf. 
El Evangelio Segun San Juan. v.2. Barcelona: Herder. 1980; VIDAL, Sénen. Los escritos originales de la 
comunidad del discípulo “amigo” de Jesús. Salamanca: Sígueme. 1997. 
93 KONINGS, Johan. Evangelho Segundo João: Amor e Fidelidade. Petrópolis, RJ: Vozes/Sinodal. 2000, p. 
167-168; KOESTER, Helmut. Introdução ao Novo Testamento. v.2 - História e Literatura do cristianismo 
primitivo. São Paulo: Paulus. 2005, p.204; KÜMMEL, Werner Georg. Introdução ao Novo Testamento. São 
Paulo: Paulinas. 1982, p.255. 
94 VIDAL, Sénen, 1997; BROWN, Raymond Eduard. El Evangelio según Juan I - XII. Madrid: Cristandad. 
1979. 
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tem como objetivo entender o sentido do alimento sacramental nos vs.51-58. Porém, encon-

tramos dois grupos de autores que falam sobre a eucaristia no evangelho de João. O primei-

ro, compreende que este evangelho faz alusões simbólicas à eucaristia nos textos onde men-

ciona o alimento como: o pão e o vinho. O segundo compreende que as alusões à eucaristia 

não são claras. Logo, o evangelho de João não faz referência à eucaristia como os Sinóticos, 

(Mt 28,19, Lc 22,19).95 Comparando os vs.22-50 com os vs.51-59, surgem diferenças signi-

ficativas. Nos vs.54.56.57.58 aparece pela primeira vez o verbo trw,gwn (mastigar) e o ver-

bo pi,hte (beber) que fazem referência a um comer e beber real. O verbo trw,gwn era utiliza-

do em textos que tratavam de comidas vegetais, frutas, legumes e alimentação dos animais. 

O verbo trw,gwn contrapõe-se aos verbos esqiw ou efagon presentes nos vs.22-50. Aparece 

a palavra brw/sij uma única vez no texto v.55 traduzida por “alimento”. 

2.3. Estrutura da perícope 

Desde que a critica literária começou analisar o cap.6 do evangelho de João propõe-se 

uma estrutura literária que satisfaça aos pesquisadores. Desde o século XV até o XXI surgi-

ram diversas hipóteses referentes à sua estrutura, à relação com os Sinóticos, ao sacramento 

eucarístico e ao seu processo redacional. Há divergências quanto à unidade literária e a divi-

são interna desse capitulo e, por sua vez, continua na estruturação. Os critérios literários 

utilizados podem ser os mesmos, porém com resultados diferentes. Além dos critérios literá-

rios, o conteúdo é articulado com a sucessão das personagens como: a multidão, os judeus, 

os discípulos, os Doze e Pedro.96 

 

Na estrutura que Bultmann apresenta o texto narrativo, termina no v.26 quando a multi-

dão pede outro shmei/a vs.1-26. Os v.25 e v.26 servem de transição para os vs.27-51a. A se-

gunda parte é formada pelos vs.51b-59, pois apresentam ideias diferentes dos anteriores. 

Neste caso, os vs.51b-59 constituem uma inserção posterior e foram escritos por um editor 

eclesiástico.97 Raymond Brown dividiu o cap.6 em quatro episódios: vs.1-15; vs.16-21; 

                                                

95 O primeiro grupo é formado por: HOSKYNS, C. Edwin C.; LIGHTFOOT, J. B; BARRET, C. K.. O segundo 
por: BORKAMM, Gunter. BULTMANN, Rudolf; LOHSE, Eduard; SCHWEIZER, Eduard. 
96 ASHTON, John. Understanding the Fourth Gospel. Oxford: Clarendon Press. 1993; BULTMANN, Rudolf, 
1971, p.210-211, KÜMMEL, Werner Georg, 1982; Para outros modelos de estruturas cf: SCHNACKENBURG, 
Rudolf, v.2, 1980; KONINGS, Johan, 2000. BORGEN, Peder. Bread form Heaven: a exegetical study of the 
concept of Manna in the Gospel of John and the writings of Philo. Leiden: E. J. Brill, v.10, 1981.  
97 BULTMANN, Rudolf, 1971, p.210-211. 
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vs.22-59; vs.60-71. Internamente, os vs.22-59 foram divididos da seguinte maneira: vs.22-

24, vs.25-34, vs.35-50, vs.51-59. Os vs.51-59 pertencem à segunda parte da perícope e tra-

tam da eucaristia.98 Para Senén Vidal o cap.6 tem três partes: vs.1-15; vs.16-25; vs.26-71. A 

sua divisão interna, onde se localiza a perícope pesquisada, fica da seguinte maneira: E1 

com os (vs.16-25), como conexão para o discurso, E2 os vs.26-51b e E3 os vs.51b-58.99 Os 

vs.51-58 são considerados uma glosa inserida no cap.6. A nossa proposta de estruturação 

divide os vs.22-59 em três partes: vs.26-34, vs.35-50. Entendemos que os vs.51-58 são uma 

glosa inserida ao cap.6.100 Os vs.22-25 e v.59 formam a moldura, cada parte se configura 

num quiasmo.101 

 

Introdução 22-25 - Localização 

Desenvolvimento � Parte I: 26-34 

� Parte II: 35-50  

Glosa � Glosa: 51-58 

 

Conclusão 59 - Localização 

 

2.3.1. Parte I 

A primeira estrutura apresenta-se como um quiasmo com a seguinte forma: a b c b´ a´. 

No centro deste quiasmo está o verbo “confiar/crer” na obra do Filho do Homem contra-

pondo a obra de Moisés. No v.29 o verbo pisteu,hte (crer/confiar). 

 

 

 

                                                

98 BROWN, Raymond Eduard, 1979, p.521. 
99 VIDAL, Sénen, 1997, p.408-418 e p.493-494. Nas siglas utilizadas por Vidal temos: (E1) - Primeiro Evange-
lho; (E2) - Evangelho Transformado; (E3) - Evangelho Glosado; (E4) - Evolução posterior do Evangelho. 
100 DODD, Charles Harold. A Interpretação do Quarto Evangelho. São Paulo: Paulinas. 1977, p.433-443; 
BROWN, Raymond Eduard, 1979, p.521. 
101 SEGALLA, Giuseppe. La struttura circolare-chiastica di Gv 6,26-58 e il suo significato teológico. BeO 13 
(1971), p.191-198. Este autor afirma que o texto de Jo 6,22-58 está dividido em quatro partes, construídas de 
formas circular e quiástica. 
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A v.26- Pão  

               E v.27-28 - A obra de Deus 

            F v.29 - Confiar 

                          E´ v.30-31 - Qual é a Tua obra 

            A´ v.32-34 - Pão 

2.3.2. Parte II 

A segunda estrutura sob a forma de quiasmo é: a b c d c´ b´ a´. No centro está a frase 

de Jesus que gera a controvérsia entre Jesus e os judeus: “Eu sou o pão da vida”. Os judeus 

murmurando após a declaração de Jesus. Neste caso, gera-se a controvérsia. O pão da auto-

declaração de Jesus dá a vida eterna e a possibilidade de ressurreição no último dia. 

 

          A vs.35-40- Eu sou o pão da vida   

                B v.41- Inicia a Murmuração 

                                                  D v.41 - Eu sou o pão 

                                    B´ vs.43-44 - Cessa a Murmuração  

          A´ vs.48-50 - Eu sou o pão da vida 

2.3.3. Parte III 

A terceira estrutura encontrada é: a b c d c´ b´ a´, este quiasmo é moldurado pela fra-

se de Jesus “Eu sou o pão da vida”. No centro do quiasmo está uma afirmação, que gera a 

controvérsia na comunidade joanina. Implicitamente aparece a contraposição entre o pão 

que desce do céu e o maná. 

 

      A v.51 - Eu sou o pão 

                          B v.53-54 - come e bebe 

                 D v.55 - verdadeira comida e verdadeira bebida 

                B´ v.56-57 - come e bebe 

      A´ v.58 - Este é o pão 
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3. Análise Literária 

3.1. Integridade e coesão de Jo 6,22-59 

A falta de coesão literária pode ser verificada onde existem duplicações, disparidades, 

contradições ou quebras na argumentação, mudanças abruptas de conteúdo ou estilo, mu-

danças de destinatários/as, glosas.102 A perícope de Jo 6,22-59 apresenta falta de coesão e 

integridade. Em determinados pontos da perícope, o relato parece ser mais antigo, enquanto 

que em outros, parece mais recente. As costuras realizadas pelo redator/es são perceptíveis. 

Entre elas os vs.51b-58. Além dos vs.39b.40b.44b.54 que apresentam uma escatologia dife-

rente do restante do evangelho. 

 

4.1. Uso de fontes escritas 

Numa leitura mais atenta do evangelho de João é possível verificar que Jesus se deslo-

ca entre entre Jerusalém e a Galileia. Em Jo 6,1 Jesus está na Galileia, enquanto que no 5,1 

em Jerusalém. No 7,3, assim como em 2,23 e 5,1 parece que Jesus ainda não exerceu qual-

quer atividade em Jerusalém. Em Jo 7,19 parece pertencer à mesma situação do cap.5. As 

contrações encontradas nos textos levaram alguns autores a cogitar a possibilidade do evan-

gelho joanino ter sido transmitido na sequência errada. As hipóteses são variadas: o autor 

teria morrido antes da conclusão; deixou o texto desorganizado e, por isso, algumas folhas 

foram deslocadas. Várias tentativas foram feitas para mostrar que a sequência original do 

evangelho de João foi alterada.  

 

Especificamente o cap.6 que, para uma sequência correta deveria estar após Jo 4,54. A 

teoria de Bultmann tentou reorganizar o cap.6 a partir do deslocamento dos textos. A “teoria 

do deslocamento”.103 Quem aceita essa teoria precisa encontrar solução para o deslocamento 

de várias amplitudes, além de não possuírem provas textuais. Bultmann propôs o desloca-

mento de pequenas unidades literárias no cap.6 (27,34,30-33,47-51a 41,46). Esses desloca-

mentos podem solucionar o problema das unidades maiores, porém não há como encaixar as 

                                                

102 WEGNER, Uwe, 1998, p. 99. 
103 BULTMANN, Rudolf.  The Gospel of John. A Commentary. Oxford: Blackwell. 1971. 
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unidades literárias menores nos textos.104 A partir da análise literária, surgiram novas teorias 

para decifrar o texto do evangelho joanino. Neste sentido, a teoria das fontes de Bultmann 

continua tendo relevância nas pesquisas deste evangelho. Para Bultmann, duas fontes que 

perpassam o evangelho joanino: a fonte semeia e a fonte de relatos da paixão. Trata-se de 

uma tradição de histórias de milagres, muito ligada às fontes do evangelho de Marcos. Ela 

recebe o nome de Fonte dos Sinais devido o termo “sinal” (semeion) usado para milagres no 

evangelho de João.105  

 

A teoria da fonte de Bultmann tem sido discutida. Em relação às fontes utilizadas por 

João, para Bultmann o texto joanino desenvolveu-se a partir de fontes comuns aos Sinóti-

cos. Outra fonte citada por Bultmann tem origem aramaica ou siríaca, de natureza gnóstica 

ou proto-gnóstica. Essa fonte gnóstica seria anterior ao evangelho joanino. Os textos apre-

sentavam diálogos ou discursos de revelação nos moldes gnósticos, que serviram de base 

para o desenvolvimento das narrativas joaninas. Como exemplo desta fonte, Bultmann cita o 

Prólogo, além dos discursos e a linguagem dualista encontrada em todo evangelho. As teo-

rias de Bultmann foram contestadas por outros autores, que partiram de três pressupostos 

para elaborarem novas teorias: 

 

1º - Ressuscitar a teoria da dependência de João de um ou mais Sinóticos. 
2º - Os mútiplos estágios do evangelho que poderia ter uma ou mais edições. 
3º - Retornar a teoria das fontes de Bultmann ou combinar a 1ª e 2ª possibili-
dades. 

Em relação ao primeiro pressuposto, o debate sobre a formação do evangelho joanino, 

a sua dependência dos Sinóticos e a sua formação a partir de tradições isoladas, evocaram 

novas teorias. Os pressupostos dessas teorias basearam-se na diferença entre os Sinóticos e 

o evangelho de João, na estrutura e descrição do material utilizado. Chegando-se à conclu-

são de que o/os redator(es) do evangelho de João conheceram os Sinóticos, nas tradições 

que reproduziram os mesmos. A partir disso surgiram dois aspectos que diferencivam os 

Sinóticos do evangelho de João.106 

                                                

104 KONING, John. Evangelho Segundo João: Amor e Fidelidade, Petrópolis, RJ: Vozes/Sinodal. 2000, p. 
167-168; KOESTER, Helmut. Introdução ao Novo Testamento. v.2 - História e Literatura do cristianismo 
primitivo. São Paulo: Paulus. 2005, p.204; KÜMMEL, Werner Georg. Introdução ao Novo Testamento. São 
Paulo: Paulinas. 1982, p. 255. 
105 KOESTER, Helmut, p.201. 
106 KÜMMEL, Werner Georg, 1982, p.251-255. 



54 

1º - O número de textos para os quais pode ser defendida, com alguma base, 
a dependência de João dos Sinóticos é extremamente reduzido e, com um 
exame mais minucioso, mesmo em tais textos o número de divergências é 
maior que o de concordâncias. 
2º - O plano global de João é diferente dos Sinóticos e comprova que em Jo-
ão nenhum caso poderia ter sido aprendido dos Sinóticos, a tradição que foi 
usada por eles, e, talvez nem mesmo tenha conhecido essa tradição.107 

Neste sentido, por um lado, retorna o debate da dependência dos Sinóticos ou de tradi-

ções isoladas, sem consenso entre os pesquisadores.108 Por outro lado, surgiram outros as-

pectos que poderiam aproximar os Sinóticos e o evangelho de João: 

 

1ª - João conheceu Marcos e os Sinóticos. 
2ª - João não conheceu os Sinóticos e as similaridades podem ser explicadas 
a partir de tradições sinóticas e joaninas que se reproduziram de forma inde-
pendentes, com variações, os mesmos feitos e ditos. 
3ª - Marcos e João partilharam de tradições pré-evangélicas comuns, orais ou 
escritas.109  

Para Brown, o redator do evangelho de João não conheceu a forma final de Lucas, po-

rém estava familiarizado com as tradições incorporadas a Lucas tardiamente.110 A depen-

dência literária do evangelho de João, em relação aos Sinóticos, ocorreu na última etapa de 

redação, ao se aproximar das comunidades sinóticas e com a confirmação do Cânon. Contu-

do, Teeple comenta que as dificuldades encontradas no evangelho de João surgem porque a 

intenção do autor não é respeitada. Daí, as hipóteses elaboradas por esses autores são com-

plexas. Neste caso, uma simples explicação seria satisfatória.111 Quando nos referimos à 

pesquisa do evangelho joanino, não é possível concordar com o pensamento de Teeple, 

simplesmente pelo fato de que, mesmo respeitando a intenção do autor deste evangelho, os 

problemas literários permanecem, tais como: 

 

1. As diferenças estilísticas que o grego apresenta no cap.21. Isso evidencia o 

cultivo de tradições próprias e a participação de pessoas diferentes, incluindo 

as unidades que revelam diferenças menores no estilo de pensar da escola jo-

anina. 

                                                

107 KÜMMEL, Werner Georg, 1982, p.256. 
108 KÜMMEL, Werner Georg. Introdução ao Novo Testamento. São Paulo: Edições Paulinas. 1982, p.251. 
109 BROWN, Raymond Eduard, 1979, p.36-42. 
110 BROWN, Raymond Edward, 1979, p.47-52. 
111 TEEPLE, H. M. Methodology in Source Analysis of the Fourth Gospel: JBL (Journal Biblical Literature), 
n.81, 1962, p.279-286.  
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2. As interrupções na continuidade dos textos, além das mudanças geográficas e 

cronológicas, em (20,30; 21,25) afirmam que o relato é incompleto; no final 

do discurso de despedida há uma frase conclusiva: Levantai-vos! Partamos 

daqui 14,31, mas a partida acontece em 18,1; em 20,30-31 há uma conclusão 

do evangelho; o cap. 21 apresenta outra conclusão dupla que ocorre na con-

clusão do ministério público em (10,40-42; 12,37-43). As palavras do último 

discurso 14,31 se repetem em 16,4-33. 

3. As repetições dos discursos, ou textos encontrados fora do contexto. A repe-

tição dos discursos parecem tradições distintas, referentes aos mesmos assun-

tos; em 5,19-25 destaca-se a escatologia realizada; em 5,26-30, a escatologia 

“final”. O dito e acontecimento de 6,35-50 Jesus se apresenta como o pão da 

vida, em 6,51-58, o corpo de Jesus é o pão da vida. Quem fala em 3,31-36, 

João Batista ou Jesus? Em 12,44-50 o discurso está fora do contexto. 

 

Os problemas literários são perceptíveis e, no entanto, as soluções apresentadas por 

alguns estudiosos estão longe de contradizer essas constatações.112 No século XIX, a análise 

literária feita ao evangelho de João apresentou resultados importantes que comprovam alte-

rações textuais e a existência de fontes que foram reunidas e adaptadas ao evangelho. Mes-

mo depois da pesquisa de Bultmann sofrer criticas, Köester, levantou-se a hipótese de que, 

no evangelho de João, foram utilizadas fontes de origem gnóstica. Sobre isso, ele faz o se-

guinte comentário: Bultmann propôs a hipótese de que João usou uma fonte de discursos 

gnósticos (não-cristãos). Embora essa hipótese tenha sido muito criticada - Bultmann pode-

ria muito bem estar correto com o seu conceito de que os discursos joaninos são devedores a 

um debate com materiais gnósticos e foram formulados no contexto desse debate.113 

 

 Köester apresenta o evangelho de diálogos preservados no “Diálogo do Salvador”. 

Fica evidente que os diálogos entre Jesus e seus discípulos foram desenvolvidos no processo 

de interpretação dos ditos de Jesus. Os discursos mais longos podem ter seguido o mesmo 

esquema. Esses discursos nunca (ou apenas esporadicamente) são interrompidos pelos dis-

cípulos. A pesquisa observou a inserção de ditos, de provérbios, de fórmulas querigmáticas, 

                                                

112 Cf. RUBEAX, Francisco. As raízes do Quarto Evangelho. In: Revista de Interpretação Bíblica Latino - Ame-
ricana (Ribla), n.22, 1995/3, p.60; 
113 KOESTER, Helmut, p.166-171. 
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de interpretações escriturais e as tradições teológicas. Para Köester, o autor de João não 

compôs esses discursos; apenas expandiu os discursos mais antigos. Um exemplo é o evan-

gelho de Tomé. A inserção de ditos mais antigos nesses discursos ficam evidentes a partir 

da pesquisa na Biblioteca de Nag Hammadi. Em algumas passagens, há paralelos entre o 

evangelho joanino e o evangelho de Tomé. No segundo, a forma original desses ditos é pre-

servada. Um exemplo são os ditos de Jesus no estilo “Eu”, que são raros nos Sinóticos, mas 

que pertencem a uma tradição de ditos desenvolvidos numa direção diferentes do evangelho 

de Tomé.114 

 

Elaine Pagels comenta que, provavelmente, o evangelho joanino sabia o que o evan-

gelho de Tomé ensinava - se é que não conhecia o próprio texto. Muitos dos ensinamentos 

no evangelho de João diferem de Mateus e Lucas, que são muito semelhantes a ditos encon-

trados no evangelho de Tomé.115 Neste caso, concordamos com Pagels e Köester quando 

eles afirmam que o evangelho de João é, portanto, um testemunho importante do desenvol-

vimento inicial de uma compreensão gnóstica da tradição dos ditos de Jesus e de uma inter-

pretação espiritualizada dos sacramentos.116  

 

F.M. Braun pesquisou até que ponto o evangelho joanino influenciou a igreja antiga, 

fixando-se em três regiões: Egito, Roma e Ásia Menor e países vizinhos. Quando a região 

escolhida é a Ásia Menor, a relação entre o evangelho de João e os textos produzidos nesta 

região, quando colocados paralelamente, têm uma aceitação maior. Neste caso, podemos 

citar a Did 9-10, como comenta W.V. Loewenich “os contatos entre João e a Didaqué são 

demasiado claros para serem casuais”. É certo que é possível destacar algumas semelhanças 

formais de linguagem.117 

  

No texto da Did 9,1-10,1 o relato da eucaristia é desenvolvido sem a lembrança da 

morte de Jesus. Crossan faz a mesma observação ao tratar de tradições relacionadas à euca-

ristia e à Ceia do Senhor.118 Casual ou não, é interessante perceber que a ideia contida na 

                                                

114 KOESTER, Helmut, p.172. 
115 PAGELS, Elaine. Além de toda crença: O Evangelho Desconhecido de Tomé. Rio de Janeiro: Objetiva. 2003, 
p.47-48.  
116 KOESTER, Helmut, p.199. 
117 SCHNACKENBURG, Rudolf. v.1, p.221-222. 
118 CROSSAN, John Dominic. O Nascimento do Cristianismo: o que aconteceu nos anos que se seguiram à exe-
cução de Jesus. São Paulo: Paulinas. 2004, p.458. 
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Did também está presente em João, o relato da eucaristia não está relacionado com a morte 

de Cristo. Neste caso, são importantes as afirmações de Köester, Vidal e Bultmann que a-

firmam que os vs.51-58 foram inseridos na última fase da redação do evangelho joanino 

como veremos posteriormente. 

4.2. Contexto maior ou temático 

O cap.6 está localizado em um grande bloco chamado festas. Essas festas iniciam-se 

no cap.5 quando Jesus sobe à Jerusalém, na ocasião da festa dos judeus, 5,1-47. Em Jerusa-

lém, Jesus cura um homem no sábado e é perseguido pelos judeus que procuravam matá-lo. 

No cap.6, Jesus está novamente na Galileia 6,1, pouco antes da festa dos judeus, a Páscoa 

6,4. A perícope de Jo 6,22-59 situa-se dentro de momentos importantes. Em vs.1-15 a mul-

tiplicação dos pães, Jesus dialoga com Filipe e Simão Pedro, representantes das comunida-

des apostólicas. Mas quem tem o pão para que o milagre ocorra é uma criança, normalmente 

rejeitada no mundo judaico. Após o milagre, a multidão reconhece Jesus como o profeta que 

deveria vir (cf. 4,19; 7,40; 9,17). Em vs.16-21 o milagre ocorre no mar e à noite.119 

 

A perícope estudada em Jo 6,22-59 inicia com o narrador dando continuidade ao even-

to anterior v.22, na “manhã seguinte”. Esse discurso foi proferido por Jesus na Sinagoga, 

onde está em questão a afirmação de Jesus que diz ser o pão da vida. Verifica-se a hostili-

dade entre Jesus e os judeus que murmuravam v.41. O efeito do discurso nos vs.60-71, faz 

com que alguns discípulos se retirem, permanecendo apenas os Doze e Pedro faz a confis-

são. Em Jo 7,1-24 antes de subir sozinho para Jerusalém, para ir à festa das Tendas, Jesus 

está em conflito com seus familiares. Em Jerusalém, o conflito passa a ser com os fariseus e 

com os sumos-sacerdotes que mandam prendê-lo, v.32. Percebe-se uma progressão nas ce-

nas, abundância de pão, o milagre que vence o caos e o discurso na sinagoga. A partir das 

colocações acima, o contexto maior fica da seguinte maneira: 

 

1. A Segunda Festa em Jerusalém - cap.5 

� 5,1-18 - Cura de um Paralítico - Jesus em Jerusalém 

� 5,19-47 - Discurso sobre a obra do Filho 

                                                

119 BROWN, Raymond Eduard, p.70 e p.502. 
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2. Páscoa na Galileia - cap.6 

 1-15 - Jesus alimenta a multidão - Galileia 

 6-21 - Jesus anda sobre o mar - Galileia 

 22-59 - A Páscoa na Galileia - Galileia 

 60-71 - A decisão da fé - Galileia 

3. Festa das Tendas - cap.7 

 1,1-9 - A falta de fé dos irmãos de Jesus - Galileia 

 11-36 - A festa das Tendas - Jesus em Jerusalém 

 

A combinação de um milagre, com um discurso que começa baseado no valor de um 

sinal do milagre, é uma técnica joanina. A perícope de Jo 6,22-59 está inserida num contex-

to maior interligado por sinais e conflitos. Por um lado, Jesus realiza os sinais de cura, mul-

tiplicação e caminha sobre as águas. Por outro lado, está em conflito com a multidão, com a 

sua família e com as autoridades de Jerusalém. No cap.5 e no cap.7, Jesus está em Jerusa-

lém, enquanto que no cap.6 está no período da Páscoa e na Galileia. Na tradição judaica, a 

multidão caminhava para Jerusalém, durante a semana da Páscoa. Oferecia-se um feixe, 

formado dos primeiros frutos da colheita da cevada, com um sacrifício particular Lv 23,14. 

Neste texto, Jesus e a multidão fazem o movimento contrário e vão para a Galileia, o local 

que contrastava com a realidade de Jerusalém. Nas vezes em que Jesus sobe para Jerusalém, 

ocorre um conflito direto com as autoridades, pelo fato das suas práticas serem contrárias às 

das autoridades judaicas. 

 

5. Análise das Formas 

A forma de um texto é determinada por dois ou mais elementos formais, que dão ao 

seu conjunto um perfil característico. As formas compreendem a soma das características 

estilísticas, sintáticas e estruturais de um texto ou o seu perfil linguístico.120 Para Uwe Weg-

ner, os gêneros presentes no NT têm paralelos na literatura judaica e helenística. Isso mos-

tra, por um lado, que os cristãos, ao transmitirem o evangelho, utilizaram formas, conteúdos 

e ideias amplamente conhecidas no ambiente religioso-cultural em que viviam.121 

                                                

120 WEGNER, Uwe, 1998, p.13. 
121 WEGNER, Uwe, 1998, p.219. 
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As controvérsias apresentam Jesus em discussão com outras pessoas: os discípulos, ou 

pessoas que formulam a pergunta para ele. Na nossa perícope, temos a multidão que questi-

ona Jesus sobre a sua travessia para o outro lado do lago e, em seguida, os judeus que mur-

muram após o discurso dele sobre o pão da vida. Nesse sentido, conclui-se que nossa perí-

cope é um relato de controvérsia. 

5.1. Lugar vivencial 

O lugar vivencial das controvérsias é a comunidade. Nas controvésias, a comunidade 

defendia-se dos seus críticos e adversários. Nessas discussões, as perguntas estavam rela-

cionadas com a lei, com os adversários e com a própria comunidade.122 Nessas controvér-

sias, estariam o tema da comunhão entre os judeus e os gentios e as refeições comunitárias. 

Neste caso, o texto de Jo 6,22-59 tem como lugar vivencial de Jo 6,22-59 as refeições co-

munitárias da comunidade joanina.  

5.2. Intenção do texto 

5.2.1. Intenção genérica 

O lugar vivencial do texto é a refeição comunitária. Neste caso, a sua intenção genéri-

ca era legitimar a prática de Jesus, comparado a Moisés, mas com superioridade, já que Je-

sus dá o pão da vida. Com isto, vem à tona toda a discussão entre (pão x maná), (Moisés x 

Filho do Homem) e onde se apresenta como o local que detém o poder econômico, social e 

religioso. 

5.2.2. Intenção específica 

As simpatias do texto recaem sobre Jesus. Apenas judeus demonstram contrariedade 

nas perguntas que fazem a Jesus. O texto indica a multidão e os judeus como ouvintes. A 

intenção do texto é explicar à comunidade quem era o pão da vida, ou quem dava o pão que 

gerava a vida, já que o texto apresenta esta ênfase na fala de Jesus evgw, eivmi o ̀a;rtoj th/j 

zwh/j. A controvérsia na comunidade sinaliza dois grupos: os representantes da Lei, que a-

                                                

122 WEGNER, Uwe, 1998, p.188. 
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firmam que o maná é o pão da vida e Moisés que é o seu representante principal. Já na co-

munidade joanina, aqueles que a representam compreendiam Jesus como o pão da vida.123 

5.3. Data e local de composição 

Quanto ao local de composição do evangelho de João é comum, entre os pesquisado-

res, apontar a cidade de Éfeso. Porém, a partir das observações feita por Senén Vidal e 

Klaus Wengst, entendemos que a trajetória dos textos escritos pela comunidade joanina foi-

diferente. Klaus Wengst, analisando seu contexto geográfico, entendeu que a localização da 

comunidade joanina seria a região ao norte da Transjordânia, governado por Agripa II. A 

migração teria ocorrido devido à guerra judaica.124  

 

No período entre os anos 80 d.e.c. e inicio I século d.e.c, a comunidade joanina sofre 

uma grande transformação devido às tensões e, posteriormente, à separação que ocorreu 

6,60. A causa desse processo foi a experiência de segregação e ameaça que os pequenos 

grupos sofreram depois da expulsão da sinagoga. Neste período, surge a redação de E2. E 

E3 foi escrito entre o final do I século e inicio do II século, em Éfeso já com a comunidade 

joanina sendo agregada às comunidades representadas pelos Sinóticos. As hostilidades que a 

comunidade joanina sofreu no período de E2 entre 30 e 70 d.e.c a ampliaram. Ela perde o 

seu isolamento, sofrendo influência da igreja apostólica, que inicia o processo de unificação 

e institucionalização. Neste período, as tradições joaninas entram em contato com as tradi-

ções sinóticas.125 

5.4. Análise da história da transmissão do texto 

A realização de nossa análise depende da forma como encaramos o problema Sinóti-

co, ou seja, que evangelho foi escrito primeiro, como avaliamos a datação e o surgimento da 

literatura canônica e não-canônica. Nesta pesquisa, utilizamos os pressupostos de John Do-

minic Crossan.126 Faz parte desta análise as descobertas apresentadas nos passos anteriores, 

tais como: a falta de coesão da perícope e a presença de tensão dentro da perícope. A perí-

cope de Jo 6,22-59 não apresenta paralelos com os Sinóticos. Sendo assim, a busca pela 

                                                

123 WEGNER, Uwe, 1998, p.223. 
124 WENGST, Klaus. Interpretación del Evangelio de Juan, Salamanca: Sígueme. 1988, p.89-94. 
125 VIDAL, Sénen, 1997, p.43-46; KÖESTER, Helmut, v.2, 2005, p.194-196. 
126 CROSSAN, John Dominic, 1994, p.465-470. 
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história da transmissão do texto remete-nos ao contexto social, cultural e pluralístico da co-

munidade joanina. 

 

Desde o início do século XIX, defende-se que o evangelho de João que chegou até nós 

sofreu alterações. Através da mistura de várias fontes escritas ou através de acréscimos su-

cessivos, a partir de um documento básico. Para explicar (ou até mesmo eliminar as nume-

rosas dificuldades do evangelho joanino) desenvolveram-se algumas teorias, como as pes-

quisas realizadas por Shwarz e Welhausen, iniciadas entre 1906 e 1907 e H. C. Macgregor 

& A. Q. Morton sustentaram que um redator ou (redatores) desenvolveram o evangelho. 

Para esses autores, existiu um escrito básico e tentaram distinguir os seus extratos. Embora 

apresentem resultados divergentes, é consenso que houve um primeiro evangelho, que se 

desenvolveu e que sofreu ampliações redacionais.127 

 

No século XX Marié-Émile Boismard retoma a pesquisa do evangelho, desenvolvida 

em estratos redacionais. Boismard propõe quatro estratos, com três redatores distintos: JoI, 

JoIIA, JoIIB, JoIII. Cada camada envolve a vida da comunidade joanina. Em sua pesquisa, 

Boismard utilizou os critérios: da glosa, da correção e da ratificação. Duplicações ou conte-

údos repetidos e deslocamento de contextos de origem, além de textos estilisticamente se-

melhantes. Assim, a primeira redação, definida como Jo I, é um evangelho completo, seme-

lhante aos Sinóticos. Foi escrito em aramaico, na Palestina por volta do ano 50 d.e.c. Sua 

cristologia era primitiva. Em JoI, Jesus é apresentado numa figura semelhante a Moisés, ou 

como o Filho do Homem. Não havia nada contrário aos judeus. A ordem do material no 

documento é similar aos dos Sinóticos, embora fosse mais arcaico que o evangelho de Mar-

cos. Não apresenta os discursos e os diálogos característicos do evangelho de João.128 

  

A segunda redação, JoIIA, para Boismard, foi escrita por João, o presbítero. Ele teria 

feito duas edições de JoI e escreveu as epístolas. Um judeu escreveu sua primeira edição na 

Palestina, por volta do ano 60-65 d.e.c. e acrescentou material a JoI. Nesse texto, introduz o 

tema do mundo, além da oposição aos judeus. Sintomas da situação de uma comunidade em 

mudanças. A segunda edição, JoIIB, foi escrita por volta de 90 d.e.c. Ocorre a mudança na 

ordem original do texto, para a ordem que conhecemos. Neste período, o redator deste texto 

                                                

127 Cf. J. Welhausen, 1908; H. C. Macgregor & A. Q. Morton. The Structure of the Fourth Gospel, 1961.  
128 BOISMARD, M-E. L´Evangile de Jean III. Lamouille: Paris.1977. 
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foi para Éfeso. Ele conhecia os Sinóticos e algumas cartas de Paulo. Agora, os judeus apa-

recem como figuras negativas. Jesus é apontado como preexistente e superior a Moisés. Ou-

tro fato importante é a questão dos sacramentos que vieram à tona. Outra característica des-

se período é a influência de Qunram. Na última fase de Boismard, JoIII, o autor do texto é 

um judeu da escola joanina de Éfeso, no final do século II.129 

 

Quanto à história de transmissão desta perícope, concordamos com a teoria que de-

monstra o desenvolvimento do evangelho de João em camadas. A teoria mais recente foi es-

crita por Vidal. Apesar de utilizar métodos próprios, são perceptíveis as intuições relaciona-

das com as pesquisas de Bultmann, Brown, Boismard, Cullmann, Köester e Wengst, assim 

como a harmonização de outras pesquisas realizadas a partir da história da redação. Neste 

caso, as fases distintas de desenvolvimento deste evangelho estão entre os anos de 30 e 120 

d.e.c. Cada camada reflete a vivência dentro deste contexto cultural, social, político e religio-

so da comunidade joanina. Diante disso, será possível localizar os vs.51-58 num período 

marcante para a comunidade joanina.130 

 

Ao reconstituir as tradições joaninas, Senén Vidal fez as seguintes divisões: TB = (T, 

RP, CM).131 As TB = (T, RP, CM) fazem a moldura do evangelho. Nesses textos, os relatos 

são diversificados e de interesses particulares. A partir das TB, formaram-se os evangelhos 

E1 e E2 e, posteriormente, desenvolveram E3 e E4. O período de formação das TB ingressou 

na comunidade joanina os judeus de cristologia alta, o suficiente para que surgissem conflitos 

com os judeus, pois era considerada uma blasfêmia. As TB revelam a tensão e o isolamento 

da comunidade. Os RP e E1 revelam os conflitos com a sinagoga.132 As CM apontam para a 

existência da coleção de ditos que formaram E1. Com as TB formadas, o redator transfor-

mou-se para que as CM fossem inseridas. Para Vidal, no período de formação das TB, a co-

munidade joanina estava em tensão com as autoridades judaicas. Havia o batismo praticado 

pelos batistas (1,19-33; 3,23-30; 3,3.5), além da reunião periódica na casa de um membro 

para refeição eucarística.133 

                                                

129 BOISMARD, M-E. L´Evangile de Jean III. Lamouille: Paris.1977. 
130 Essas fases são apresentadas por em VIDAL, Sénen, 1997 e BROWN, Raymond Eduard, p.483. 
131 Daqui para frente utilizaremos as abreviações (T) - Tradições Soltas; (TB) - Tradições básicas; CM (Coleção 
de Milagres); (RP) - Relatos da Paixão; (E1) - Primeiro Evangelho; (E2) - Evangelho Transformado; (E3) - E-
vangelho Glosado; (E4) - Evolução Posterior do Evangelho. 
132 VIDAL, Sénen, 1997, p.14-21. 
133 VIDAL, Sénen, 1997, p.21-22. 
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5.5. Desenvolvimento dos vs.22-59 

Jo 6,22-59 TB E1 E2 E3 

Senén Vidal  22-25 26-39b; 40b; 
41-51 

51c-58 

Raymond 
Brown 

1ª e 2ª fase 3ª fase 4ª fase 5ª fase 

51-58 

Bultmann    Editor 

51c-58 

 

Optamos pela hipótese de que o evangelho de João foi escrito por grupos distintos, que 

pertenciam à escola joanina, ligados à tradição do discípulo amado. Neste sentido, a história 

da transmissão do texto que pretendemos seguir, parte da teoria de Vidal, que apresentou as 

seguintes divisões: o autor de E1 aumentou o final de vs.22-25 o relato de CM para concluir 

adequadamente o relato iniciado em Jo 6,1. O v.25 equivale à constatação da travessia mila-

grosa do lago vs.16-21. Em E2, o diálogo do v.25de E1, deu ao autor de E2 a possibilidade 

de incluir o discurso sobre o alimento, assim como notas curtas e suplementos como os 

vs.51c-58. Para Vidal, excluindo-se os acréscimos de E3, o discurso dos vs.26-51b aparece 

como um ensino de Jesus na sinagoga de Cafarnaum, v.59. Além disso, os textos de E3 pos-

suem interesses na escatologia futura, na ressurreição final vs.39.40c.44c, nos sacramentos e 

na celebração eucarística vs.51c-58. Além de passar pelo processo de harmonização com a 

tradição sinótica (Igreja Apostólica).134 

 

6. Análise de conteúdo 

Introdução ao discurso vs.22-25 

No início do discurso, ocorre o desembarque dos discípulos, e da o;cloj (cf. vs.1-15 e 

v.23). O milagre da multiplicação dos pães levou a o;cloj para o outro lado do lago de Tiberí-

ades à procura de Jesus. A o;cloj era uma aglomeração, ou turba, que está em contraste com a 

nobreza ou pessoas de posição. No AT, a congregação (qahal) do povo que deve apedrejar a 

adúltera se torna a o;cloj em (Lv 24,16). Em outros textos são incapacitados de marchar, o 

                                                

134 VIDAL, Sénen, 1997, p.14-21.  
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exército, ou os mercenários (1 Mac 1,17,20,29; 2 Mac 14,23, 45-46; 3 Mac 2,7). Em Ez 23,24 

emprega-se como termo de quantidade: o;cloj, uma “multidão de povos”. O termo foi trazido 

do hebraico como multidão de judeus ou gentios e grupos militares (tropa, cortejo). No NT, 

em Mateus, o;cloj tem o sentido de turba armada, que prenderia Jesus. Em Lc 3,7,10 são as 

pessoas que ouvem João Batista ou Jesus, que esperam ser curadas, (Mt 4,25; 5,10), e não têm 

nada de especial para contribuir. A este povo, Jesus dirige o ensino e a compaixão Mt 9,33 e 

oferece provimentos de comida (Mt 14,19; Lc 9,16; Jo 6,5). 

 

A multidão contrasta com a classe dominante, os fariseus e escribas, que as desprezam 

como massas populares ignorantes que não guardavam a Lei. Para eles, as massas eram 

malditas Jo 7,31, 48-49, am-há´ares. Jesus e Paulo foram acusados de desviar a o;cloj (Jo 

7,12; At 19,26). Ela dividia-se quanto à sua opinião sobre Jesus Jo 7,43. Entretanto, a classe 

dominante tinha medo da o;cloj. Herodes hesitou matar João Batista por causa dela Mt 14,5. 

Pilatos agiu sob pressão da o;cloj Mc 15,15. Jesus contava parábolas a o;cloj Mt 13,34 e seus 

discípulos eram formados pelos o;cloj (Lc 6,17; At 1,15). 135 

 

No “o outro lado” do lago estão localizadas as cidades de Tiberíades e Cafarnaum. No 

cap.6 “o outro lado” do lago se refere ao lado Ocidental de onde Jesus parte, conforme a 

localização geográfica de Cafarnaum v.24. No lado Oriental, localiza-se o local onde ocor-

reu o shmei/a (sinal) próximo a Tiberíades v.23.136 Os barcos que foram utilizados na traves-

sia do lago partiram de Tiberíades. Os discipulos dirigiram-se para Cafarnaum, o mesmo 

itinerário da o;cloj. Em Cafarnaum está a sinagoga v.59. É interessante notar que as persona-

gens dos episódios anteriores estão agrupadas neste episódio, a partir dos vs.22-24. 

 

A percepção da o;cloj de que Jesus não teria chegado juntamente com seus discípulos 

gera dúvida e a pergunta: ~Rabbi, “quando para cá viestes”, v.25.137 Aqui, Jesus passa de pro-

fh,thj para ~Rabbi. No tempo do NT o título de ~Rabbi era dado aos escribas e pelo estudante 

ao seu mestre. Sofreu mudança com o tempo e passou a ser um termo técnico para um ho-

mem que recebia ordenação semihah, isto é, autoridade para agir como juiz em questão reli-

                                                

135 BIETENHARD, I. ochlo. In: COENEN, Lothar; BROWN, Colin. Dicionário Internacional de Teologia. v.2. 
São Paulo: Vida Nova. 2000, p.1743-1744 
136 SCHNACKENBURG, Ruldolf, 1980, v.2, p.34 
137 LÉON-DUFOUR, Xavier. Leitura do Evangelho Segundo João II. São Paulo: Loyola. 1996, p.88. 
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giosa. Essa ordenação era praticada apenas na Palestina, terminando por volta do I século 

d.e.c.. Daí em diante, o título de ~Rabbi é dado mediante a opinião de três rabinos de que a 

respectiva pessoa tem conhecimento adequado da lei. Após a destruição do templo o título 

de Rabi tornou-se comum.138 A pergunta da multidão gera um diálogo tenso. 

6.1. Parte I: vs.26-34 

A resposta que Jesus dá a multidão v.26 inicia uma discussão que mostra as peculiari-

dades joaninas. Jesus faz referência ao conhecimento dos shmei/a, em contraste com o fato 

de ter saciado a multidão com o pão. Jesus de refere aos sinais que a multidão contemplou. 

Mas que sinais seriam estes? A advertência feita à o;cloj é iniciada com um duplo amém 

(VAmh.n avmh.n) também utilizados pelos profetas. Jesus adverte a multidão para o sentido real 

do sinal. Naquele momento, a preocupação da multidão era com o estômago e permanecia 

presa ao shmei/a que trouxe saciedade física momentânea. Em Mc 8,14-21 e Mt 16,5-12 

também há uma interpretação equivocada do pão e Jesus também adverte. Em Jo 4,14 a rea-

ção de Jesus diante da samaritana é a mesma. 

 

O duplo amém (“avmh.n avmh.n”), que está nas respostas de Jesus aparece no AT para: con-

firmar maldição ou juramento; em uma bênção ou em uma doxologia. Em Nm 5,22, confir-

ma a ajuração do sacerdote com um amém duplo. Em Dt 27,15-26, as maldições pronunci-

adas contra os doze tipos de transgressões da Lei são dadas doze vezes com a palavra amém. 

Em Jr 11,5, aparece com o profeta concordando com a ameaça de Deus e pronuncia a mal-

dição sobre aqueles que não guardavam a aliança. Em Ne 5,3 confirma-se a promessa, sob a 

ameaça de uma maldição de Neemias. O próprio Deus é testemunha dessa confirmação, 

quando é chamado de o Deus do amém (Is 65,15. Ne 8,6 e 1 Cr 16,36).139 A advertência de 

Jesus continua e, agora, sobre a figura de Moisés. Inicialmente, aparecem três afirmações: 

não foi Moisés, mas meu Pai; não deu, mas dá; o pão do céu é o verdadeiro. A partir daí, 

vem a contestação de Jesus. O doador é path,r mou (meu Pai), não Moisés. Esperava-se do 

                                                

138 ELLISON, H. L. rhabbí. In: COENEN, Lothar; BROWN, Colin. Dicionário Internacional de Teologia. v.2. 
São Paulo: Vida Nova. 2000, p.1918-1919 
139 Em fontes rabínicas amém é resposta de confirmação e ênfase. Na Sinagoga a congregação respondia às 
doxologia e às três seções da bênção Aarônica, Nm 6,24ss, que modificava quando fosse pronunciada por um 
leigo. Em Qunran os sacerdotes repetiam a doxologia e abençoavam os homens que pertenciam à Belial. Em 
Qunran nas doxologias, bênçãos e maldições respondiam-se com um amém duplo (1QS1, 20; 2,10; 18; Dt 
27,15-62). JEREMIAS, Joachim. Teologia do Novo Testamento. São Paulo: Editora Teológica. 2004, p.77-78.  
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mediador que o maná descesse do céu como no tempo de Moisés. Evidencia-se a superiori-

dade de Jesus, em relação a Moisés e mostra que o novo pão é o verdadeiro, descido real-

mente do céu. As palavras de Jesus para a multidão deixam indícios de que ele é o profeta 

superior a Moisés. 

 

Aparece o contraste entre o brw/sin (alimento)140 que perece, com o brw/sin que dura 

para a vida eterna. No cap.5 está relacionado com a água que sacia a sede temporariamente, 

com a água que sacia a sede para sempre. Água e pão são símbolos da vida, podendo fazer 

referências savíficas ao uìo.j tou/ avnqrw,pou (Filho do Homem).141 O diálogo entre Jesus e a 

multidão aumenta a tensão, enquanto progride. E na pergunta que a o;cloj faz a Jesus apare-

ce o verbo evrga,zesqe (trabalhar). Este verbo, originariamente, significava trabalho manual, 

mas no NT aparece como esforço ético. É utilizado intencionalmente, provocando um equí-

voco da o;cloj v.28. Em seguida, destaca o real trabalho que Deus requer. Desta forma, co-

loca em evidência a autêntica obra de Deus v.29, que é crer. Na lei havia muitos mandamen-

tos para serem cumpridos. 

 

A exigência por um shmei/on v.30, conduz ao tema do ma,nna (maná) semelhante ao epi-

sódio do maná do deserto. No Êxodo, o ma,nna foi compreendido como o pão do céu. Esta 

compreensão está na lei no AT e valorizou-se no judaísmo. Por outro lado, no período do sé-

culo I existia a expectativa popular de que Deus iria mandar um novo ma,nna no final dos tem-

pos e o mesmo estaria relacionado com a esperança de um novo Êxodo.142 No entanto, a 

o;cloj reclama um sinal consistente v.31 que lhe dê alimento milagrosamente. Há uma gran-

de dificuldade de conciliar isto, com a indicação de que esta multidão é a mesma que apare-

ce no início do capítulo. O mais importante, aqui, é que a multidão introduz o tema do maná 

como um modelo de shmei/on. O milagre do ma,nna é considerado o maior que aqueles realiza-

                                                

140 No período de Homero brosis significava aquilo que se comia, raras vezes utilizado como metáfora. Na LXX, 
essas palavras estão associadas ao verbo akal, comer, normalmente comida. Em Jr 15,3 eis brosin significa co-
mida dos homens (Gn 1,29; 2,9; 3,7; 9,3) e dos animais (Gn 1,30; Jr 7,33; 19,7). Na LXX não ocorre o sentido 
metafórico para a comida espiritual ou sobrenatural (embora Dt 8,3 aponte nesta direção). Tanto no AT como no 
NT no sentido literal comida é compreendida como dádiva que se deve pedir dia após dia. Brosis aparece 11 
vezes, empregado no ato de comer e como sinônimo de broma, literal ou metaforicamente (Jo 4,32; 6,27,55). Em 
(I Co 10,3) aparece fala do alimento celestial, manna, que alimentou o povo de Israel, também comparado tipo-
logicamente, ao pão da Ceia do Senhor. Em Jo 4,32 refere-se à comida como metáfora. Ocorre uma inversão, e 
agora a o;cloj questiona para saber que shmei/on Jesus realiza.   
141 Durante muito tempo prevaleceu a idéia de que o (v.27) acenava para a eucaristia. Assim, todo discurso era 
orientado para a interpretação eucarística dos vs.51c-58. SCHNACKENBURG, Ruldolf, v.2, 1980, p.62-63. 
142 DODD, Charles Harold, 1977, p.438. 
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do por Moisés e citados em Ex 16 e Nm 11. Paralelamente, a multiplicação dos pães também 

está entre os milagres importantes de Jesus. Os fariseus, Mc 8,11 no contexto da multiplicação 

dos pães, pediram um sinal que viesse do céu, espetacular. Aqui percebe-se o eco das discus-

sões entre a Sinagoga e os primeiros cristãos.  

 

No AT (man) foi o nome dado à seiva que um inseto chupa do tamarisco de manna no 

deserto de Sinai. Durante a estação chuvosa, esta seiva cai no chão, na forma de esferas pe-

quenas e doces. As formigas a colhem, mas ela se derrete e se dispersa com o calor do sol 

do meio-dia. A partir de Josefo e Orígenes, foi considerado o milagre de Deus que os israe-

litas acharam no deserto. Isto também se apóia na palavra grega ma,nna (manna) que signifi-

ca “migalha”. Em Ex 16,15 explica-se etimologicamente o nome hebraico, que expressa a 

surpresa do povo: man hu “o que é isto?” Em Nm 11,4-9, o povo se cansa do pão e as co-

dornas são enviadas. Em (Ex 16 e Nm 11) as murmurações surgiram quando o ma,nna foi 

enviado durante os 40 anos que andaram pelo deserto. No entanto, o conceito sofre espiritu-

alização no Sl 78,24-25, onde o man é chamado grão do céu e pão dos anjos, agora como 

símbolo da salvação.143 A frase evstin gegramme,non Arton evk tou/ ouvranou/ e;dwken auvtoi/j 

fagei/n (está escrito o pão de o céu deu a eles comerem), é uma citação escriturística que abre 

a possibilidade de continuidade do discurso, onde Jesus afirma ser o pão descido do céu. É 

interessante dizer que esta citação não aparece literalmente em nenhuma parte do AT. Isto 

deixa claro a maneira como o redator utilizava a Escritura e o processo de redação que o texto 

sofreu.144 Este alimento será dado pelo ui`o.j tou/ avnqrw,pou.. A resposta de Jesus adentra o 

v.33, no entanto, ò ga.r caracteriza a definição que será dada por Jesus.145 O pão dado por 

                                                

143 Na literatura apocalíptica e hagádica, o maná está vinculado à tradição do Messias que trará de volta a arca 
e seu conteúdo, escondidos pelo profeta Jeremias 2 Mc 2,4ss. Na tradição rabínica, baseada na dedução de (Ex 
16,33), incluía o vaso de maná e as tábuas da Lei Hb 9,4. O maná, também é pão celestial que descerá para 
alimentar os fiéis que experimentaram esta era (Ap. Bar. Sir. 29,8). Em uma tradição de mais ou menos 300 
d.e.c., o Messias tinham um paralelo com Moisés em vários aspectos, inclusive quando tratava-se o tema do 
maná (SB II). 
144 SCHNACKENBURG, Ruldolf, v.2, 1980, p.68-69. 
145 O verbo  (descer) no AT se traduz como alah (subir, ascender), a subida de Deus ao monte, ao 
santuário e Jerusalém (Ex 34,4; 1 Sm 1,3; 2 Rs 19,14). Em seu sonho Jacó viu uma “escada”, que na interpreta-
ção do mundo antigo, levava as portas do céu, local onde havia intercâmbio entre a terra e o mundo divino supe-
rior. Para Von Rad em Gn 2,7 os mensageiros de Deus estavam descendo e subindo, cumprindo os mandamentos 
divinos, ou supervisionando a terra.  No NT katabai,nwn katabaino - apreendeu o sentido espacial: “subir” uma 
montanha, ou “subir” para Jerusalém à Páscoa (Lc 2,4; Jo 7,8). Os dois conceitos descrevem um movimento que 
se origina no céu e se dirige a terra, e vice-versa. O que se ressalta aqui não é uma viagem ao céu e sim que Jesus 
vem da parte de Deus e volta para Ele. Cristo como o Logos torna-se homem (Jo 3,13, 6,33,38,41-42). Ao ser 
levantado na cruz, sobe para o local onde estava (Jo 6,62). A sua descida revela o amor do Pai. Sua subida o 
poder soberano de Deus. Na sua descida, Jesus é o revelador. SIEDE, B. katabaino, 2000, p.338-339. 
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Deus não se restringe a Galileia, Cafarnaum ou aos que pertenciam à Sinagoga, mas ao 

ko,smw|, Jo 3,16. Essa ambiguidade, intencional ou não, será decifrada na segunda parte do 

discurso, que a partir do v.35 gera outra uma controvérsia, agora com os judeus. 

6.2. Parte II - vs.35-50 

Nesta segunda parte as declarações de Jesus continuam, com mais veemência e no 

v.35 ele diz VEgw, eivmi ò a;rtoj th/j zwh/j (Eu sou o pão da vida)146, agora está claro quem é 

o pão descido do céu. A declaração de Jesus vem acompanhada de VEgw, eivmi que afirma 

sua divindade.147 O tema de crer e a ressurreição no último dia é evocado com mais força 

nesses versículos. Além disso, evidencia-se a escatologia realizada, típica do evangelho de 

João. Mas com uma diferença significativa: no vs.39.40.44 aparece a escatologia joanina do 

último dia evsca,th| hm̀e,ra|. Para Duffor e Brown, os vs.36-40 apresentam uma sequência fle-

xível que parece uma sucessão de pensamentos e formam um quiasmo, com o v.38 no cen-

tro “Eu desci do céu”. Neste caso, esta revelação tem relação direta com o v.35, onde Jesus 

diz “Eu sou o pão da vida”. 148 A declaração que Jesus repete é feita sem o VEgw, eivmi, e na 

terceira pessoa. A fórmula i[na tij evx auvtou/ é definitiva, se comer o pão do céu não morre.149 

 

Na primeira parte, o centro da discussão estava no v.29 onde a multidão questiona Je-

sus sobre as obras de Deus. Nesta segunda parte, as murmurações dos judeus aparecem como 

ponto central v.41, gerando outra controvérsia com Jesus. Nos vs.39.40, repetem o mesmo 

final. A vida eterna é apresentada ao mesmo tempo no futuro (último dia) e como já dada a 

crer. A vida eterna está ligada ao pão da vida; a única exigência é crer. O verbo VEgo,gguzon é 

o mesmo que aparece na LXX. No AT os judeus aparecem murmurando em (Ex 15,24, 16,2-

7.12), caracterizado como incredulidade, ou desobediência à palavra do Senhor Is 30,12. No 

evangelho de João, somente os judeus murmuram contra a palavra de Jesus. É interessante 

lembrar que neste evangelho os VIoudai/oi aparecem como figura negativa. Ocorre a mudança 

                                                

146 Schenackenburg afirma que essa expressão “eu sou o pão da vida” não faz parte dos textos judaicos sobre o 
maná, nem de Filon. No caso, esta expressão tem paralelo num mito babilônico, onde o Deus do céu, Anu provi-
dencia um manjar e uma bebida vivificante para Adapa. SCHNACKENBURG, Rudolf. El Evangelio Segun San 
Juan. v.1. Barcelona: Herder. 1980, p.72.  
147 BULTMANN, Rudolf, 1971, p.225.  
148 LÉON-DUFOUR, Xavier, 1996, p.109; BROWN, Raymond Eduard, 1979, p.498-499 
149 SCHNACKENBURG, Rudolf, v.2, 1980, p.96-97; BROWN, Raymond Eduard, 1979, p.503-509 
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de nome de multidão para VIoudai/oi, mas o local é o mesmo e as ações deles e daqueles pre-

sentes em Jerusalém contra Jesus são semelhantes. 

  

A oposição dos judeus aumenta no momento em que têem certeza que conhecem a o-

rigem humana de Jesus v.40. Entretanto, a auto-declaração de Jesus os deixou chocados. Afi-

nal, ele não deixa dúvida da sua condição humana e declara ter descido do céu e pertencer à 

esfera divina. A expressão Ouvc ou-to,j evstin VIhsou/j ò uìo.j VIwsh, (este não é Jesus filho de 

José?) deixa claro que os judeus viam Jesus como um homem qualquer Jo 1,15. Nos Sinóti-

cos, ocorre o mesmo choque com a atuação de Jesus na sinagoga de Nazaré (Lc 4,22; Mc 6,3). 

A murmuração não é aberta, é entre os judeus. Assim como em (Ex 16,7; Nm 14,27) o povo 

murmurou contra Moisés, a cena se repete contra Jesus, o novo mediador. Para esses judeus, 

conhecerem o pai e a mãe de Jesus constitui um obstáculo para a fé deles. Assim como no 

Êxodo, a falta de fé é o ponto alto da desconfiaça. Mas a resposta de Jesus é única clara e ob-

jetiva: não murmureis uns com os outros.150 

6.3. Parte III - vs.51-58 

A última parte desse discurso, inicia-se com o v.51, e com Jesus dizendo evgw, eivmi o ̀

a;rtoj ò zw/n ò evk tou/ ouvranou/ kataba,j (Eu sou o pão vivo que do céu desceu). Essa afirma-

ção transforma-se em uma conclusão lógica dos judeus no v.52. Se Jesus é o pão e também 

aquele que dá o pão, então o que ele dá é ele mesmo - sua sa,rka carne. Esse raciocínio ló-

gico da multidão gera uma discussão violenta entre os judeus v.52. O escândalo dos judeus 

do v.42, reaparece, quando promete dar-lhes o pão que é sua carne. Porém, antes de respon-

der, Jesus amplia sua afirmação: VAmh.n avmh.n le,gw u`mi/n( eva.n mh. fa,ghte th.n sa,rka tou/ 

ui`ou/ tou/ avnqrw,pou kai. pi,hte auvtou/ to. ai-ma (senão comer a carne do Filho do Homem e 

beber do sangue não tereis vida dentro de vós), esse acréscimo foi mais ofensivo para os 

ouvidos dos judeus, que a afirmação anterior. 

 

Frente à objeção dos judeus, a formulação da primeira sentença é acentuada v.53. A 

resposta de Jesus para os judeus aparece com uma condicional eva.n mh. fa,ghte th.n sa,rka 

tou/ uìou/ tou/ avnqrw,pou kai. pi,hte auvtou/ to. ai-ma. Afinal, eles continuam olhando para Jesus 

                                                

150 BULTMANN, Rudolf, 1971, p.210-211 



70 

como um ser normal. O binômio comer e beber, na literatura semítica, designa o ser huma-

no, mas a separação desses elementos não pode mais se explicar senão no sentido sacramen-

tal. Comer e beber a carne e o sangue do ui`ou/ tou/ avnqrw,pou (Filho do Homem) caracteriza 

a comunhão de mesa. Quem se recusa a receber a carne e o sangue de Jesus, nega sua en-

carnação sa,rx. e a sua morte ai-ma na cruz como fonte indispensável de salvação.151 

 

Quanto a palavra sa,rx. nos textos de Homero ela era utilizada para distinguir ossos, 

tendões, etc. Em Hesíodo, manteve o significado de carne de um animal e, num desenvol-

vimento mais lato, a carne peixes e animais pequenos, e frutas. Na LXX basar equivale a 

sa,rx. Pode significar corpo, (Ex 30,32; 1 Rs 21,27). É compreeendida também como raça 

humana Is 40,5-6. Porém, ocorre variação dependendo do contexto. No AT chama atenção à 

condição humana como ser frágil, falível e vunerável Is 40,6-8. Também significa a transi-

toriedade humana, como aquele que sofre a doença, a morte, o medo.  

 

No rabinismo, o homem, na sua transitoriedade, era chamado de “carne e sangue” Sir 

14,18. No NT sa,rx pode significar morte fisica, em contraste com as ideias gnósticas que 

surgem posteriormente. Em muitos aspectos, o evangelho de João fica mais próximo ao AT, 

fala de “toda a carne” no sentido vetero-testamentário Jo 17,2. A fórmula da linguagem 

“carne e sangue” aponta à impotência e a transitoriedade do ser humano. Para Bultmann, 

sa,rx significa carne no sentido da corporalidade material do ser humano. O termo grego 

utilizado até o v.53 para comer é fa,ghte. A partir do v.54 o verbo utilizado é trw,gwn . O 

verbo trw,gwn é compreendido como uma palavra mais grosseira, traduzido como: ruminar de 

boca aberta” ou “mastigar ruidosamente”, usada no grego clássico para indicar animais no ato 

de comer. Por outro lado, imagina-se que o seu significado em si, acentue o sentido realista de 

comer.152  

 

 

 

 

 

                                                

151 BULTMANN, Rudolf, 2004, p.292-293.        
152 No evangelho de João, o verbo é utilizado em Jo 13,10, para traduzir o verbo do Sl 41,10 “aquele que 
come o pão comigo levantou contra mim seu calcanhar”.   
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A dissociação dos termos carne e sangue está presentes nos relatos da instituição da 

Ceia. O corpo e sangue são mencionados como duas ações rituais sucessivas. Essa separa-

ção aproxima esses versículos dos textos dos Sinóticos e de Paulo, além dos sacrifícios do 

symposion.153 O symposion era uma reunião de homens que ocorria obrigatoriamente logo 

após as refeições e é introduzida por ritos que compreendem libações aos deuses e o canto 

coral do peã. Os participantes ligavam-se por relações que, em geral, não eram de parentes-

co. Tinham o mesmo estilo de vida e comportavam-se de acordo com regras que reconhe-

cem como características de uma etnia. A poesia era uma característica e encontrava-se no 

centro dessa prática. As outras variáveis eram: o jogo, função paidêutica e a continuação da 

reunião ao ar livre. Até a guerra do Peloponeso, o symposion era um meio de agregação 

social. O symposion é o símbolo da hospitalidade grega.  

 

O estrangeiro deve conhecer e fazer-se conhecer: o banquete é, portanto, o espaço da 

memória, do conhecimento e da variedade. Cada convidado faz para os outros um relato de 

sua própria história, de genealogia e, muitas vezes, de sua poesia. Ele acolhe em sua casa 

todos os que ouviram-no em torno da mesa.154 O v.54 retorna ao estilo do discurso e explica 

o que foi dito até agora e que no v.53 declara explicitamente. Aqueles que participam da 

eucaristia têm vida. Além disso, assegura a ressurreição no último dia. Aqui, aparecem os 

dois tipos de escatologia (realizada e a final). Nos Sinóticos e em Paulo (I Co 11,26, Mc 

14,25 e Lc 22,18) relacionam a eucaristia à escatologia final. Sem dúvida, essa declaração é 

bem diferente da visão joanina (3,18; 5,24, 11,25). Por outro lado, a ofensa é intensificada 

no v.54 pela substituição verbo fa,ghte por trw,gwn .  

 

 

 

 

 

 

                                                

153 O termo syposion é encontrado, pela primeira vez, na poesia de Alceu 630-580 a.e.c., mas a sua prática era 
difundida nas ilhas do Egeu e na costa da Ásia Menor, pelo menos no inicio do século VII a.e.c. O momento de 
descanso dedicado somente ao consumo de vinho é de tal forma codificada, que a poesia monódica associada a 
ele não podia ser recitada em outra circunstância. VETTA, Massimo. A cultura do symposion. In: A História da 
Alimentação. São Paulo: Estação Liberdade. 1996, p.178-18. 
154 BULTMANN, Rudolf, 1971, p.209-237. 
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A carne de Jesus é realmente a verdadeira comida e o seu sangue é a verdadeira bebi-

da. Todos os outros alimentos podem dar a vida, mas não real. Somente o sacramento euca-

rístico é real, verdadeiro alimento, uma vez que dá vida.155 Com a partícula causal ga.r a úni-

ca entre as sentenças, onde carne e sangue são considerados como verdadeiros. Mas o que se 

fundamenta com isso? A solução depende como avlhqh,j, (verdadeiro, sincero, real, correto, 

concreto, fiel) é compreendido. No grego e no hebraico apresenta um contraste nítido do con-

ceito de verdade.156 No v.55 carne e sangue continuam distintos. Esta separação dos elemen-

tos é prefigurada nos sacrifícios judaicos, nos quais carne e sangue, juntos, designam a vítima 

oferecida. Entretanto, os destinos são diferentes: o sangue é derramado sobre o altar, a carne é 

comida (Lv 7,14s; Dt 12,27). Neste texto, a carne é comida, o sangue é bebido, o que supondo 

que já foi derramado.  

 

O paralelismo que existe entre o v.56 e o v.54 traz o resultado daqueles que partici-

pam da eucaristia. Aparece aqui a fórmula da imanência, ela permite estabelecer uma equi-

valência entre “ter vida eterna” e o “permanecer mútuo”. No texto do evangelho joanino, 

esta experiência é expressa diversas vezes com o verbo meno: habitar, permanecer ou morar, 

Jo 15,4, também em I Jo 3,24. O vínculo com Jesus acontece para os que participam da eu-

caristia, v.57, esses alcançam vida. O v.58 encerrra o discurso, aludindo ao episódio do ma-

ná, “não como”. O “como” do maná é recusado. O maná é rejeitado no seu estado de figura 

                                                

155 Na LXX pino é traduzido por satih, beber. A frequente ocorrência de falta de água, a sede Ex 17,1ss e o 
beber 1 Rs 17,3-4, têm um significado especial no AT. A capacidade de satisfazer à sede é atribuída a Deus, 
Sl 65,9. A bebida era reconhecida como dádiva de Deus recebida continuadamente, e é causa de ações de 
graças (Ex 15,22; Jz 15,18). Quando a sede não podia ser satisfeita considerava-se castigo de Deus (Is 5,13). 
Israel tinha de tratar a água com cuidado Ez 34,18. O beber, no sentido figurativo, pode representar as dádivas 
e os juízos de Deus. A bebida pode ser ira (Jr 25,15; Is 51,7; Sl 60,3; 75,8) ou dádiva graciosa (Sl 116,13; Is 
55,1). Já no NT fala de comer e beber. Distingui-se cinco grupos de ideias: a piedade e prática, a atitude de 
João Batista e de Jesus, a comunhão à mesa, a Ceia do Senhor, e a água da vida no evangelho de João. Comer 
e beber são associados ao relacionamento entre o homem e seu vizinho, entre o homem e Deus, são atos rela-
tivos à vida (Mt 6,25.31). A distinção entre alimentos puros e impuros pertence à antiga aliança (At 10,14). 
Rejeita-se a visão materialista que não olha alèm desta vida (I Co 15,32; Lc 12,19). Aqueles que se entregam 
à comida e à bebida deixam de reconhecer esta situação, e a sua responsabilidade diante de Deus (Mt 
24,38,48; Lc 12,19; 17,27). Embora o cristão pudesse comer o beber o que quiser, (I Co 9,4), deveria levar em 
conta a atitude do próximo (Rm 14,21). BRAUMANN, G. pino. In: COENEN, Lothar; BROWN, Colin. Di-
cionário Internacional de Teologia - v.2. São Paulo: Vida Nova. 2000, p.855-859. 
156 Há uma variação entre o adjetivo alethes, e o advérbio alethos. O termo utilizado aqui não é alethinos, e sim 
alethes. Na opção alethinos (o único e verdadeiro), usada para distinguir as realidades celestiais das naturais, ou 
para diferenciar a realidade do NT e equivalência com o AT, estaria fora de lugar, pois Jesus não quer estabele-
cer um contraste entre carne e sangue, por um lado e uma verdade veterotestamentária do outro. Aqui Jesus in-
siste em um valor genuíno de sua carne e de seu sangue como comida e bebida. A leitura ocidental de um advér-
bio capta melhor o significado deste versículo. Para uma dicussão mais apurada sobre o termo , cf: THI-
SELTON A. C.. aletheia. In: COENEN, Lothar; BROWN, Colin. Dicionário Internacional de Teologia - v.2. 
São Paulo: Vida Nova. 2000, p.2601-2629. 
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transitória. O pão do céu é realmente pão. É possível compreender o resultado da glosa que 

trata da eucaristia e também o discurso sobre o pão da vida. O Filho do Homem comunica a 

vida. No evangelho de João, não fala da refeição sacramental ou da eucaristia como os Sinó-

ticos ou Paulo. Porém, neste vs.51-58 expõe verdades que remetem à eucaristia.157  

 

As duas partes anteriores do discurso, trazem alusões eucarísticas características do 

evangelho de João. Até o v.50 essas alusões à eucaristia são de certa forma, discretas. No 

entanto, nos vs.51-58 há uma mudança radical, de tal maneira que passa a insistir no fato de 

comer a carne e beber o sangue de Jesus. Concordamos com os autores que entendem os 

vs.51-58 como uma glosa, adicionada ao final dos vs.22-50. Este texto assume a forma de 

uma controvérsia, que indica conflito ou discussões dentro de uma comunidade sobre a eu-

caristia. Fica claro que o embate ocorre entre aqueles que frequentavam a sinagoga e a co-

munidade joanina. Além disso, a diversidade caracteristica da comunidade joanina também 

poderia gerar debates em torno da eucaristia, já que esta comunidade era formada de cris-

tãos helênicos, judeus cristãos, os anônimos que frequentavam dois lugares ao mesmo tem-

po: a sinagoga e a comunidade. 

Considerações finais 

Como vimos, o cap.6 de João é digno de uma epopeia. Dificilmente encontraremos 

autores que concordem em todos os itens polêmicos que o texto nos apresenta. Quanto ao 

deslocamento das páginas, compreendo que o texto deve ser estudado como chegou até nós. 

O deslocamento de pequenas unidades literárias, em qualquer texto, é suficiente para aume-

tar as dificuldades. Além disso, há um debate constante sobre as fontes utilizadas para es-

crever o evangelho joanino. Concordo com Köester, que afirma que no evangelho de João 

os diálogos são semelhantes aos materiais gnósticos, e quando diz que havia debate na co-

munidade joanina sobre o assunto. Outro ponto importante está entre a Didaqué e João. Afi-

nal, os dois textos não falam da refeição eucarística a partir do evento: morte e ressurreição. 

É significante, em relação aos textos de Paulo e dos Sinóticos. 

 

                                                

157 SCHNACKENBURG, Rudolf, v.2, 1980, p.97-109; JAUBERT, A. Leitura do evangelho Segundo João. São 
Paulo: Paulinas. 1982, p.57-69; BROWN, Raymond Eduard. El Evangelio según Juan I - XII. Madrid: 
Cristandad. 1979, p.509-512. 
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Quanto à perícope de Jo 6,22-59, fica evidente a diferença entre os vs.22-50 e vs.51-

58. Concordamos com os autores que entendem os vs.51-58 como uma glosa adicionada ao 

final dos vs.22-50. Este texto, que assume a forma de uma controvérsia, indica conflitos ou 

discussões dentro da comunidade joanina sobre a eucaristia. Além disso, a diversidade ca-

racteristica da comunidade joanina poderia gerar debates em torno do mesmo tema, já que 

esta comunidade era formada de cristãos helênicos, judeus cristãos, os anônimos que fre-

quentavam dois lugares ao mesmo tempo: a sinagoga e a comunidade. Isso é o que veremos 

no capítulo seguinte. Para então compreendermos os vs.51-58 no final do cap.6. 

 



CAPÍTULO III                                                               

A COMUNIDADE JOANINA E O SACRAMENTO                                

EUCARÍSTICO NOS VS.51-58 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comida 
(Titãs) 

 

Bebida é água! 

Comida é pasto! 

Você tem sede de quê? 

Você tem fome de quê?... 

A gente não quer só comida 

A gente quer comida 

Diversão e arte 

A gente não quer só comida 

A gente quer saída 

Para qualquer parte... 
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A formação da comunidade joanina ocorre num período onde o conceito de circulari-

dade atinge seu ápice, dentro e fora das comunidades. Diante disso, neste capítulo, situare-

mos a comunidade joanina a partir do processo de desenvolvimento do evangelho joanino. 

Para finalizar, procuraremos compreender o sentido do alimento nos vs.51-58, a partir dos 

resultados encontrados na exegese que pertencem a perícope de Jo 6,22-59. 

3.1. A pluralidade do século I e a comunidade joanina 

A pluralidade nasce num terreno muito amplo no NT e para além do NT.158  As comu-

nidades cristãs começaram a se formar a partir de 30 d.e.c. e viviam a expectativa da parusia 

em Jerusalém, Galileia, Samaria e Diáspora (Oriente próximo e Médio). Esta pluralidade 

das comunidades do cristianismo primitivo nascente corresponde aos diversos evangelhos 

conservados no NT, e compêndios da pregação apostólica a respeito de Jesus.159 Para Paulo 

Garcia, o judaísmo do I século deve ser visto como um fenômeno plural, multifacetado e 

marcado por diversos movimentos que conviviam em tensão político-teológica.  

 

As tradições e as práticas eram similares entre os grupos, como a refeição diária reali-

azada na casa de um membro da comunidade. Porém, haviam especificidades, como o ba-

tismo, praticado pelos batistas.160 Os diversos movimentos que coexistiam no período do 

templo com posições antagônicas e que, após a destruição do templo, apresentavam uma 

alternativa de piedade para suprir a falência da religiosidade oficial, conflitaram na busca de 

legitimidade dentro do judaísmo. O fim do templo - espaço sagrado institucional - provocou 

desorientação geral na maioria do povo judaico e levou cada grupo existente a reivindicar 

para si a “verdadeira” identidade do judaísmo.161 

 

Pablo Richard, sobre esse assunto, cometou “existe a falsa imagem da origem do cris-

tianismo único, com uma só estrutura institucional e corpo doutrinal, onde a diversidade 

teria vindo depois. Existia uma unidade e ortodoxia e uma dispersão posterior com múlti-

                                                

158 RUBEAX, Francisco. As raízes do Quarto Evangelho. In: Revista de Interpretação Bíblica Latino - America-
na (Ribla), n 22, 1995/3, p.60. 
159 KONINGS, Johan. Evangelho Segundo João: Amor e Fidelidade. Rio de Janeiro: Petrópolis: Vozes/Sinodal. 
2000, p.34. 
160 OVERMAN, J. Andrew. Igreja e Comunidade em Crise - O Evangelho Segundo Mateus. São Paulo: Paulinas. 
1999, p.18. 
161 GARCIA, Paulo Roberto, O sábado do Senhor teu Deus: o Evangelho de Mateus no espectro dos movimentos 
judaicos do I Século, Doutorado - Ciências da Religião, São Bernardo do Campo. 2001, p.8. 
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plas heresias. Identifica-se unidade com ortodoxia e diversidade com heresia. Tudo isto é 

contrário à realidade histórica. O cristianismo apresenta as mais variadas tendências e sur-

gem os mais diversos modelos de igreja”.162 Neste contexto, a produção literária do judaís-

mo do primeiro século não é fruto de conflito entre religiões (por exemplo, judeus contra 

cristãos), mas sim o resultado de um intenso embate no seio do judaísmo.163  

 

A comunidade joanina surgiu neste contexto, entre os anos 30 e 50 d.e.c., formada ini-

cialmente por judeus cristãos que viviam no âmbito religioso e social do judaísmo. Esta 

comunidade pertencia a um movimento diferente, do tipo messiânico e tinha como objetivo 

renovar o judaísmo. É possível, com a pesquisa de Brown, reconstituir a comunidade joani-

na em quatro fases. Essas fases ajudam a compreender o seu processo de formação e os a-

contecimentos dentro da comunidade que geraram os textos escritos. A primeira fase da 

comunidade joanina situa-se no período pré-evangélico, desde as origens da comunidade, 

até a sua relação com o judaísmo do primeiro século, entre os anos 50 e 80 d.e.c. No inicio, 

o grupo joanino não se distinguia de outros grupos judaicos. A comunidade joanina deste 

período era formada por judeus com uma fé baseada em uma cristologia baixa. A entrada do 

grupo dos batistas, 1,35-51, dos samaritanos 4,42 posteriormente dos judeus contrários ao 

templo. Isso atraiu a suspeita e a hostilidade dos chefes das sinagogas. Além disso, a cristo-

logia alta trouxe conflito interno ao deificar Jesus Cristo 5,16-18.164 A entrada dos dos cris-

tãos judeus anti-templo e dos samaritanos mudou a fisionomia a comunidade.165  

 

A segunda fase, entre os anos 50 e 70 a.e.c., envolvia a situação da comunidade joani-

na, no período que o evangelho começa a ser escrito. Neste período, após a expulsão das 

sinagogas, a comunidade se ressente das cicatrizes deixadas pelo conflito com os judeus. A 

celebração presente na comunidade era o batismo (1,19-33; 3,23-30) e (3,3.5) praticado pelo 

grupo dos batistas. Periodicamente, acontecia a refeição comunitária, que nos Sinóticos e 

nos textos paulinos aparece como a Ceia do Senhor.166 A alta cristologia começa a fazer 

parte da comunidade que compreende a Torá como pré-existente. A palavra passa a ser pré-

                                                

162 RICARD, Pablo. As diversas origens do cristianismo: Uma visão de conjunto (30-70 d.e.c.). In: Revista de 
Interpretação Bíblica Latino - Americana (Ribla), n.22, 1995/3, p.8. 
163 GARCIA, Paulo Roberto, 2001, p.11. 
164 BROWN, Raymond Eduard, 1984, p.20-41. 
165 VIDAL, Sénen, 1997, p.43-46; WENGST, Klaus, 1988, p.87-96. 
166 VIDAL, Sénen, 1997, p. 14-22. 
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existente (1,1-3). Esta comunidade tinha identidade própria e, em alguns momentos, entrou 

em conflitos com outras comunidades. Neste período, os discípulos de João Batista come-

çam a fazer parte da comunidade, além daqueles que eram anti-templo. O diálogo com as 

comunidades apostólicas é tenso.167 

 

Para Bultmann, o fato de ser uma comunidade anti-sacramental gerou conflitos com 

outras comunidades. A inserção dos vs.51-58, feita por um redator eclesiástico, aproximou-

a das comunidades apostólicas.168 Outro ponto importante dessa comunidade era a lingua-

gem simbólica. Isto tornava obrigatório uma iniciação na comunidade para os novos mem-

bros.169 As referências aos lugares e costumes da Palestina e as memórias samaritanas suge-

rem que algumas das tradições formaram-se antes da revolta dos judeus contra Roma em 64 

d.e.c.. Jerusalém - (5,2-9 e 9,1-7); Betânia - (11,1-44 e 12,1-8); Efrain - (11,54); Betânia - 

(1,28); Ainón - (3,23.26 e 3,22); Salim - (10,40-42); Samaria e Sicar - (4,5-41); Galileia - 

(7,3-10); Cafarnaum - (2,12; 4,46-54); Lago de Genesará - (6,1-21); Betsaida - (1,44). 

 

A terceira fase ocorreu por volta do ano 70 a 90 a.e.c., período da guerra contra os 

romanos. Com a destruição do templo, o centro do judaísmo passa a ser em Jâmnia. A partir 

desse momento, o judaísmo deixou de ser plural para tornar-se um judaísmo farisaico. A 

formação do farisaísmo, em Jâmnia, se reconstitue em torno da Torá e o conflito intensifica-

se entre as comunidades cristãs e as autoridades judaicas. A consequência dessa tensão no 

contexto social, político e religioso, juntamente com as diferenças e tensões do judaísmo 

anterior, teve como consequência a expulsão dos grupos considerados hereges. Entre eles, 

está o grupo de cristãos que reconheciam Jesus como o Messias (Jo 9,22; 16,2). Essa expul-

são ocorreu por volta de 85 d.e.c. e está ligada à reformulação de uma das dezoitos bênçãos 

recitadas nas sinagogas. Tais bênçãos eram recitadas cotidianamente pelos homens judeus, 

da birkat hamminim (o bendito dos hereges, em que o homem judeu agradecia a Deus por 

não ser um deles), como complemento ao 12º bendito. A reformulação da décima segunda 

benção envolvia uma maldição daqueles que se desviaram, os quais, ao que tudo indica, 

incluíam os judeus cristãos. 170 

                                                

167 BROWN, Raymond Eduard. A Comunidade do Discípulo Amado. São Paulo: Edições Paulinas. 1984, p.15. 
168 BULTMANN, Rudolf, 1971, p.11. 
169 BROWN, Raymond Eduard, 1984, p.63. 
170 VIDAL, Sénen, 1997, p.43-46; WENGST, Klaus, 1988, p.87-96. 
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Wengst comenta que a expulsão da sinagoga foi um problema grave para a comunida-

de joanina. Para ele, a conclusão que se chega é a de que a comunidade era formada princi-

palmente de judeus cristãos. Contudo, em alguns textos, aparecem observações que só po-

dem ser dirigidas a leitores não judeus. Em Jo 4,9, há uma explicação da pergunta da mulher 

samaritana feita para Jesus. Como ele, sendo judeu, pedia-lhe de beber: os judeus, com efei-

to, não querem ter nada em comum com os samaritanos. Em Jo 19,40 comenta-se o ritual 

que José de Arimatéia e Nicodemos aplicaram ao corpo de Jesus com as palavras: “segundo 

a maneira de sepultar dos judeus”. 

  

A tensão que havia entre o judaísmo oficial e a política predominante colaborou com a 

migração e expansão da comunidade joanina à região Gaulanitide, Traconitide e Bataneia, 

ao norte da Transjordânia. As características que esta região apresenta deixam indícios do 

deslocamento da comunidade joanina para lá. Era uma região apoiada pelo Império Roma-

no. Havia uma quantidade de judeus considerável que, além de serem adeptos do helenismo, 

também mantinham suas raízes judaicas. E, para finalizar, tinha o apoio do judaísmo forma-

tivo. Nesta região, havia outros grupos, como os seguidores de João Batista e essênios, além 

dos grupos que pertenciam à tradição apostólica.171 Esse período é marcado pela disputa de 

dois grupos. 

 

O primeiro aderiu ao autor das epistolas. Seu objetivo era resgatar a tradição joanina, 

similar com a tradição apostólica. A consequência disso seria a revisão dos conceitos joani-

no, da cristologia, da eclesiologia, da escatologia e da ética. Esses pontos já estavam conso-

lidados pelas comunidades apostólicas. No entanto, o segundo grupo é radical e não concor-

da com a revisão que é sugerida. A quarta fase da comunidade joanina seria marcada pela 

separação desses grupos. Nesse período, a comunidade joanina desloca-se para Antioquia, 

jutando-se as comunidades apostólicas que já estavam presentes ali. O outro grupo vai inte-

grar-se aos grupos gnósticos do segundo século.172 Mas quem realmente pertencia à comu-

nidade joanina? É importante saber. Internamente, depois que a comunidade joanina deslo-

cou-se para a região da Transjordânia, houve vários os conflitos. E estão presentes no texto 

do evangelho e nas epístolas. Saber quais eram as pessoas que pertenciam à comunidade de 

João, ajuda-nos a compreender esses conflitos.  

                                                

171 WENGST, Klaus, 1988, p.83. 
172 BROWN, Raymond Eduard, 1984, p.20-23. 
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3.2. Os grupos que formaram a comunidade joanina 

A comunidade joanina deste período era formada por judeus com uma fé baseada em 

uma cristologia baixa. A entrada do grupo dos batistas, 1,35-51, dos samaritanos 4,42 e poste-

riormente dos judeus contrários ao templo na comunidade atraiu a suspeita e a hostilidade dos 

chefes das sinagogas. A cristologia alta trouxe outro tipo de conflito interno ao deificar Jesus 

Cristo (5,16-18). Possivelmente, na história pré-evangélica já havia controvérsias entre cris-

tãos joaninos e os chefes da sinagoga.173 

A polêmica com o grupo que passou a fazer parte das comunidades apostólicas não es-

tava restrita à teologia ou à cristologia, mas também à questão dos sacramentos. Enquanto 

está claro nos Sinóticos e em Paulo a instituição eucarística, a tradição joanina não está li-

gada à Última Ceia Jo 13,1 Em Jo, temos alusões feitas à eucarístia como em Jo 6,22-59. A 

chegada de novos pensamentos ameaçou a unidade da comunidade. Durante este período, 

houve reação da comunidade com a revisão do evangelho e a escrita das Epístolas (1 Jo 

2,19). Dentro destes acontecimentos, a figura do discípulo amado pode ter sido decisiva na 

formação do movimento joanino. Um judeu de Jerusalém que animou o grupo, o idealiza-

dor, fundador e mestre da escola joanina.174 

 

A pluralidade e a diversidade estavam presentes na comunidade joanina. Os cristãos-

judeus ou os criptocristãos. Eles continuavam ligados às instituições judaicas. Eles eram 

atraídos por Jesus, tinham fé nele, mas não confessavam publicamente, com medo de serem 

expulsos da sinagoga, nem gostavam muito das polêmicas joaninas contra os chefes da si-

nagoga. Provavelmente, eles não compartilhavam da alta cristologia presente na comunid-

de.175 A comunidade joanina era formada por judeus com uma fé baseada em uma cristolo-

gia baixa. A entrada na comunidade do grupo dos batistas, Jo 1,35-51, dos samaritanos Jo 

4,42, e posteriormente dos judeus contrários ao templo atraiu a suspeita e a hostilidade dos 

chefes das sinagogas. Permaneceram na comunidade, os cristãos que aderiram ao pensamen-

to de uma cristologia alta. Isso trouxe conflito interno, pois estavam deificando Jesus Jo 

                                                

173 BROWN, Raymond Eduard, 1984, p.20-41 
174 BROWN, Raymond Eduard, 1984, p.20-34 
175 BROWN, Raymond Eduard, 1984, p.20-41 
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5,16-18. Possivelmente na história pré-evangélica já havia controvérsias entre cristãos joa-

ninos e os chefes da sinagoga.176 

 

Outro grupo importante era o daqueles que pertenciam às comunidades apostólicas. 

Neste caso, o conflito não estava restrito à teologia ou à cristologia, mas à questão dos sa-

cramentos. Enquanto está claro nos Sinóticos e em Paulo a instituição eucarística, a tradição 

joanina não está ligada à Última Ceia Jo 13,1. Em Jo temos alusões feitas a eucarístia como 

em Jo 6,22-59. A influência de novos pensamentos na comunidade ameaçou sua unidade. A 

reação que teve foi a revisão do evangelho e a escrita das Epístolas 1 Jo 2,19. Dentro destes 

acontecimentos, a figura do discípulo amado pode ter sido decisiva na formação do movi-

mento joanino. Um judeu de Jerusalém que animou o grupo, o idealizador, fundador e mes-

tre da escola joanina.177 

 

Os cristãos das igrejas apostólicas fazem parte do grupo de cristãos distintos dos cris-

tãos joaninos. Os representantes das comunidades apostólicas eram Pedro, Tomé, Filipe, 

Natanael e Judas, além de Paulo. Provavelmente não havia diferença étnica entre a comuni-

dade do Discípulo Amado e as comunidades representadas no quarto evangelho pelos doze. 

Ambas eram mistas. Havia judeus e gentios. Em Jo 6,60-69, o grupo dos doze consta no 

v.67, onde Pedro torna-se porta-voz, v.68. Eles não abandonam Jesus: “Senhor, a quem ire-

mos? Tens palavras de vida eterna”. O ponto alto dos cristãos joaninos é a cristologia alta. 

Com efeito, embora os chamados discípulos, que representam os cristãos apostólicos, te-

nham uma cristologia razoavelmente alta, não se compara à joanina. André, Pedro, Filipe, 

Natanael sabem que Jesus é o Messias, o plenificador da Lei, o Santo de Deus, o Filho de 

Deus.178 

 

Outro ponto que diferencia esses grupos é o sacramento eucarístico. No evangelho de 

João essas personagens estão atrás de identidade. Inicialmente, a questão do sacramento é 

muito específica na comunidade joanina. No evangelho de João, ao contrário de Mt 28,19 e 

Lc 22,19, João não traz nenhuma palavra de Jesus ordenando ou instintuindo a eucaristia. 

Portanto, não estão relacionados ao contexto da última ceia como nos Sinóticos e em Paulo. 

                                                

176 BROWN, Raymond Eduard, 1984, p.20-41 
177 BROWN, Raymond Eduard, 1984, p.34 
178 BROWN, Raymond Eduard, 1984, p.1984, p.85-92. 
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Entretanto, o evangelho joanino faz uso de termos que fazem alusões à eucaristia nos vs.51-

58. Além desses grupos, a comunidade joanina acolhia os cristãos de fé inadequada, que 

foram expulsos, porém conhecidos como cristãos, que formavam igrejas, e, contudo a co-

munidade era hostil com eles no final do século I.179 

3.3. Os vs.51-58 como uma glosa 

O cap.6 do evangelho joanino pode ser definido como a grande incógnita da pesquisa 

deste evangelho. É possível observar que o debate entre os autores persiste desde o século 

II. E o que mais intriga é a última parte do discurso dos vs.51-58. Afinal é uma glosa ou 

não? Para Kümmel, é possível que glosas terem sido inseridas no texto do evangelho antes 

de ser redigido o manuscrito atual ao qual remonta nossa tradição de manuscritos. Um ponto 

importante é que o texto fica mais fluente quando as interporlações são retiradas.180As ex-

plicações são variadas. Dentro do pensamento joanino, nenhum ponto é tão controverso e 

provoca tantas diferenças entre os autores como o tema do sacramento.  

 

É comum encontrar entre os autores protestantes (Cullmann, Corell) e católicos 

(Vawter, Niewalda), alusões sacramentais em João. Autores como Hoskyns, Lightfoot e 

Barret, concordam com o sacramento no evangelho joanino. Para eles, este evangelho, 

quando menciona água em seus textos, está fazendo alusões ao batismo. Por outro lado, em 

textos que mencionam a comida, o pão, o vinho e a vida, fazem alusões à eucaristia. As in-

terpretações que os autores católicos têm desses textos são simbólicas. Por isso, incluem 

entre os textos que fazem alusões à eucaristia, o casamento em Caná da Galileia. O argu-

mento utilizado para isso é o de que João apresenta os sacramentos através do simbolismo, 

apoiando-se no reconhecimento que a profecia veterotestamentária cumpriu-se no NT. As-

sim, ao relacionar o batismo e a eucaristia com as ações e palavras de Jesus, o evangelho 

joanino demonstra que a vida cristã tem raízes nele. 

 

Para Charles Perrot, o evangelho de João é o que fala mais na eucaristia, mas não 

traz a narração da Ceia entre os caps.13-18. O evangelho joanino ressoa alusões eucarísti-

cas, mostrando a importância da ceia cristã no seio de sua comunidade. Entre essas alusões, 

                                                

179 BROWN, Raymond Eduard, 1984, p.92. 
180 KÜMMEL, Werner Georg, 1982, p.267. 
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citemos a narração de Cana Jo 2,1-12; no jarro de água superabundante Jo 4,14, como se o 

pão e a água de uma refeição joanina se tornassem o pão da vida e a água viva, transforma-

da em bom vinho. A narração do lava-pés Jo 13,1-30, que substitui a narração da Ceia. Tudo 

se passava fora da mesa, antes que o bocado de pão fosse oferecido a Judas Jo 4,26.181 

 

 Por outro lado, encontramos autores que não vêem no evangelho joanino alusões 

sacramentais. Para eles, este evangelho originariamente era contrário aos sacramentos. En-

tretanto, existem autores que compreenderam que no evangelho joanino é possível encontrar 

o mínimo de sacramento (Bornkamm, Bultmann, Lohse e Schweizer).182 A base de seus 

argumentos é a falta de alusões claras ao batismo e à eucaristia. Partindo da teoria de Bult-

mann, o evangelho de João, na sua última etapa de formação, inseriu os vs.51-58. Esses 

versículos foram inseridos para corrigir a teologia do evangelista ou para deixar seu pensa-

mento mais explícito sobre a eucaristia.183 

 

Diferentemente de Bultmann, Brown argumenta que os vs.35-50 e os vs.51-58 são 

semelhantes, mesmo tendo um vocabulário novo como: comer, beber, carne e sangue. São 

elementos marcantes para que seja possível pensar em eucaristia. O primeiro elemento está 

na insistência na ideia de comer a carne e beber o sangue de Jesus. Neste caso, as palavras 

de Jesus no v.53 podem ser interpretadas num sentido eucaristico. Além disso, os termos 

presentes nos vs.51-58 reproduzem sensivelmente os Sinóticos e os textos da instituição 

eucarística em Mt 26,26-28.184 

 

 O segundo elemento de que é possível pensar em eucaristia, é a fórmula que aparece 

no v.51: “Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão viverá para 

sempre e o pão o qual eu darei a carne minha é pela do mundo vida”. Considerando que o 

evangelho de João não incorpora as palavras do pão e cálice na Última Ceia, no v.51 é pos-

sível que tenha sido conservada a forma joanina da instituição eucarística. Palavras que es-

tão na fórmula lucana da instituição: este é o meu corpo Lc 22,19. Entretanto, no evangelho 

                                                

181 PERROT, Charles. In: Eucharistia: Enciclopédia da Eucaristia. São Paulo: Paulus, p.114. 
182 Edwin C. Hoskysns, J. B. Lightfoot e  C. K. Barrett. 
183 BULTMANN, Rudolf, 1971, p.234-237. 
184 Na tradição aramaica transmitida através da versão siríaca, o devorador de carne é o demônio, o caluniador, e 
adversário por excelência. Beber sangue era proibido pela Lei de Deus (Gn 9,4; Lv 3,17; Dt 12,23 e At 15,20). 
Seu significado figurativo e simbólico foi a de um massacre brutal (Jr 46,10). Na visão de Ezequiel em que se 
descreve uma morte apocalíptica, o profeta convida todas as aves desprezíveis (Ez 39,17). 
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joanino fala-se de carne. Enquanto que, no relato Sinótico da Última Ceia diz-se corpo. Iná-

cio de Antioquia e Justino também utilizam o termo carne quando fizeram referências a eu-

caristia.185  

 

Os vs.51-58 pertencem ao conjunto da tradição joanina. Mas, podem ser uma glosa in-

serida ao cap.6. Qualquer redador que desejava adicioná-los esforçaria-se para harmonizá-

los em um novo contexto. É difícil aceitar a teria de Bultmann, de que um redator eclesiásti-

co adicionou os vs.51-58 para corrigir sua teologia. Aqui, o redator inseriu o tema do sa-

cramento, diferente do contexto do evangelho joanino. E, por sinal, um discurso aceitável 

pela Igreja. Ainda que hajam evidências de que estes versículos contêm materiais tradicio-

nais (por exemplo: a fórmula eucarística) e que expõem o genuíno pensamento de João, ou 

seja, que não se trata de uma correção adicionada ao mesmo.  

 

Para Brown, nos motivos secundários da multiplicação dos pães, nos vs.22-24. Na in-

trodução ao discurso nos vs.35-50 que já teria um eixo. Embora os vs.51-58 não pertençam 

ao mesmo, e sendo adições posteriores, ela ocorreu não para introduzir um tema eucarístico, 

mas para destacar mais os elementos eucarísticos que já haviam no discurso. O discurso dos 

vs.35-50 é completo. Neste caso, não teria lógica iniciar um discurso no v.51. Brown chega 

à conclusão de que existiam duas formas distintas do discurso do pão da vida, mas para os 

diferentes estágios de sua pregação.186 

 

Para Dufour, há discordância de que os vs.51-58 tenham relação direta com a euca-

ristia. Sua interpretação é metafórica. Ele traça um paralelo entre os vs.22-50 os vs.51-58. 

Neste caso, o v.51c tem sentido existencial. O termo sa,rx designa a condição terrestre do 

Logos encarnado. Portanto, não é possível manter o sentido sacramental. Ele estabelece uma 

comparação entre o v.55 e o v.27, onde brw/sij se refere ao alimento da vida eterna, é subs-

tituído pelo pão da vida. Além disso, o verbo comer, tem sentido metafórico de crer, nos 

vs.49.50.51 e v.58. Assim como, beber manifesta a mesma adesão de fé no mistério revela-

do. Por fim, no v.51 o mistério não é mais o pão enquanto descido do céu, mas o pão que 

mediante a morte de Jesus se tornou para o crente.187 

                                                

185 BROWN, Raymond Eduard, 1979, p.511. 
186 BROWN, Raymond Eduard, 1979, p.511-512. 
187 LÉON-DUFOUR, Xavier. Leitura do Evangelho Segundo João II. São Paulo: Loyola. 1996, p.122. 
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3.4. A refeição eucarística nos vs.51-58 

Aqui, retornamos ao ponto principal de nossa pesquisa. Os capítulos anteriores e os í-

tens tratados neste capítulo deram-nos subsídios para chegarmos a uma ideia sobre o sentido 

de alimento nos vs.51-58. Trazemos, novamente, o conceito de circularidade. Desta forma, a 

influência de outras culturas, da religião e da cultura dominada nunca desaparece ao ser 

atacada por outra, mas se transforma. O cristianismo, como qualquer religião do seu tempo, 

adaptou-se às diversidades culturais e religiosas apropriando-se de elementos estrangeiros. 

Neste caso, podemos dizer que as refeições realizadas no mundo greco-romano, os seus ri-

tos e significados, influenciaram as comunidades cristãs. 

 

Nos estudos sobre o evangelho joanino, a dimensão eucarística é um caso bem parti-

cular. As influências que o helenismo, judaísmo e cristianismo exerceram entre si, são per-

ceptíveis nas refeições cotidianas. As interações sociais que existiram no período do primei-

ro século, com a consolidação do helenismo, ajudaram a estabelecer nas comunidades cris-

tãs, um rito que passou por diversas culturas. O cristianismo, influenciado pela sociedade 

onde surgiu, e pelas memórias das comunidades nascentes sobre as práticas de Jesus, trans-

formaram uma refeição cotidiana, num rito que atravessou séculos, o sacramento eucarísti-

co. 

 

Na cultura romana, a ingestão de alimento era tradicional, coletiva e solidária, e indis-

pensável à sobrevivência humana. Da mesma maneira, inclui-se aqui o rito da xênia realiza-

do para os hóspedes pelos gregos. No modelo romano, sacrificava-se aos deuses primeira-

mente e posteriormente serviam aos convidados. O banquete romano e a comensalidade 

romana apresentam-se, portanto, antes de qualquer coisa, como uma partilha de carne. Além 

disso, no banquete romano servia-se aos convivas, ao mesmo tempo: a carne e o vinho, que 

é uma bebida especial.188  

Retornamos aqui ao conceito de circularidade, do cap.1. Passamos pelos ritos de agre-

gação. As refeições greco-romanas. Klosinski, citado por Crossan, diz que a comida tem a 

capacidade de servir como objeto das transações humanas e, ao mesmo tempo, simbolizar a 

interação e a relação entre os homens. Neste caso, o rito de hospitalidade da xênia, no mo-

mento que era realizado, cumpria a função de um rito de agregação, ou melhor, do comer 

                                                

188 DUPONT, Florence, 1996, p.200.  
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em conjunto. Abria a possibilidade de integração da sociedade de Corinto “a comensalidade 

dava uma expressão concreta aos contornos de um grupo, facilitava a identificação social e 

servia como mediação para o status social e o poder”. 

 

Dennis Smith, citado por Crossan, fez o seguinte comentário “não havia grandes dife-

renças formais entre as refeições oferecidas numa casa, numa reunião de filósofos, num sa-

crifício, num clube ou numa assembleia cristã”. O que mudava era a interpretação que ela 

tinha de acordo com contexto das refeições. Isto reforça a ideia da circularidade no mundo 

do Mediterrâneo. Os conceitos de mistérios e das religiões de mistérios estão presentes na 

declaração de Smith. Afinal, cada reunião interpreta a refeição independentemente. Neste 

sentido, podemos falar da refeição. 189 

 

No helenístico, o jantar (deipnon) seguido ou não do (symposion) - foi o Sitz im Leben 

primário para o estabelecimento e o cultivo da amizade em todos os períodos da história 

greco-romana. Na primeira etapa, costumava-se servir pão e vários legumes e verduras, a-

lém de peixe e carne. Na segunda etapa, os convidados bebiam em torno da mesa. Havia a 

prática da conversa onde os convidados conversavam reclinados, com vinho sendo servido 

para eles. Isso significa que a passagem da comida, para a bebida, do ato de repartir o pão e 

beber o vinho - ou seja, a sequência de pão e vinho - pode simbolizar todo o processo de 

uma refeição greco-romana.   

 

Saindo do contexto social para as comunidades cristãs, cada uma interpretou a última 

ceia de Jesus com seus discípulos de maneira diferenciada. Na Didaqué, o simbolismo não 

tem relação com a morte de Jesus. Na Did 9 considerada a celebração mais recente apresen-

ta o ritual do pão e do vinho/cálice. Em Paulo I Co 11,23-26, aparece o procedimento greco-

romano, de uma refeição normal. A refeição formal e o vinho depois da ceia. Nas comuni-

dades sinóticas, assim como em Paulo, há o simbolismo do pão e do vinho, do corpo e do 

sangue. A comunidade joanina era pão da vida. Entendemos os vs.51-58 como uma glosa 

que foi inserida no final da perícope de João 6,22-59. Nos argumentos de Brown, fica claro 

que ele não concorda com Bultmann. Kümmel comenta que os vs.51-58, frequentemente 

considerados como uma inserção sacramental é do ponto de vista linguístico, inteiramente 
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joanino. Esses versículos só podem ser contestados com base no conteúdo, se estivermos 

convencidos, baseados na exegese espiritualizante ou existencial do evangelho joanino, ou 

que não teria interesses sacramentais.190 Essa discussão entre os autores não é recente. An-

tes, trataremos da inserção dos vs.51-58. 

 

No século IXX algumas teorias ou formas de interpretar esses versículos. No período 

dos pais da igreja já houve uma divisão sobre o alcance eucarístico desse discurso. A escola 

de Alexandria em (Clemente de Alexandria, Orígenes e Eusébio) faziam uma interpretação 

alegórica desse texto: “o Logos” é designado alegoricamente de muitos modos: sustento, 

carne, alimento, pão, sangue, leite. Na escola de Antioquia (Cirilo de Jerusalém, João Cri-

sóstomo e Teodoro de Mopsuestia) entenderam que os vs.51-58 fazem alusões ao sacramen-

to eucarístico: aqueles que o desejam, Jesus não se dá apenas a ver, mas também para tocar, 

comer, morder.  

 

Na Reforma, os autores protestantes ficaram a favor da interpretação espiritual, en-

quanto os católicos, de um modo menos unânime, deram preferência à interpretação realista 

e sacramental. Para Lutero, o texto não fala dos sacramentos, mas de uma comida espiritual. 

Por sua vez, os autores católicos deram preferência à interpretação realista e sacramental. 

Esta questão retorna no Concilio de Trento. No concílio, levaram em conta as hesitações 

entre os católicos. Por um lado, ocorre a rejeição do pensamento de John Huss, que deduziu 

que no v.53, há a necessidade de comunhão sob duas espécies ao recusar-se determinar um 

significado preciso (realista ou espiritual) dos vs.51-58.  

 

A dificuldade de definir os vs.51-58 como alusivos ao sacramento eucarístico, atra-

vessou séculos e continua nos dias de hoje. Neste caso, entre os séculos XX e XXI são apre-

sentadas mais três diferentes formas de interpretação desse texto. A primeira interpretação 

entende que esse discurso possui uma linguagem sacramental, especialmente os vs.51-58. 

Assim, a carne e o sangue de Jesus, descritos no v.53ss tinham o mesmo valor que o pão 

descido do céu, referindo-se a Cristo. Porém, não comportam o sentido eucarístico. Na se-

gunda interpretação, a primeira parte do discurso os vs.35-50 ou vs.35-51 é compreendida 

como sapiencial, enquanto que os vs.51-58 o termo “pão” faz referência à eucarística. A 

                                                

190 KÜMMEL, Werner Georg, 1982, p.267. 



89 

terceira interpretação, ou interpretação sacramental, considera que os vs.35-58 fazem refe-

rência ao pão eucarístico. 

 

Vidal comenta que o discurso de E2 ofereceu várias oportunidades aos glosadores de 

E3 adicionar notas curtas, o que acabou acontecendo com os vs.51-58. Não podemos perder 

de vista o contexto que a comunidade joanina estava vivendo. Além disso, estamos num 

texto definido como uma controvérsia. O tema do sacramento estava sendo debatido na co-

munidade joanina. Para Vidal, havia interesse de incluir uma tradição eucarística, que estava 

em falta no evangelho joanino e, ao mesmo tempo, unificar a tradição joanina com a tradição 

da Igreja apostólica, presente nos Sinóticos. Desta forma, harmonizou-se a tradição joanina 

com a Sinótica. Os textos de E3 passam pela institucionalização das tradições joaninas, in-

cluídos os que falam do sacramento vs.51-58. Isso ajudaria no processo de fortalecer a co-

munidade no enfrentamento do judaísmo e do paganismo. Köester comenta que o autor do 

evangelho joanino está profundamente inserido nas tradições das comunidades joaninas, as 

quais ele procura conciliar com as tradições sírias mais dominantes dos evangelhos de Mar-

cos e Mateus. E isso deve ter ocorrido no final do século I, uma vez que não era mais possí-

vel atribuir à obra uma data tão recente como a metade do século II.191  

 

Nos vs.51-58 fica claro que o termo alimento muda o seu significado. Enquanto nos 

vs.26-51 o pão da vida, faz referência à revelação salvadora de Jesus, que se acolhe pela fé. 

Nos vs.51-58 a carne e o sangue de Jesus são mastigados e bebidos, respectivamente. Para 

Vidal, com quem concordamos, essa glosa não é uma citação da tradição sobre a Ceia do 

Senhor, similar aos textos Sinóticos e Paulo 1 Co 11,23-25, mas uma interpretação da mes-

ma, já que na sua base, está a tradição eucarística das comunidades joaninas do período de 

E3. Esta interpretação é uma evolução da tradição antiga, reflexo dos textos Sinóticos e pau-

linos, com uma clara evidência ao sacramento eucarístico, semelhante aos textos cristãos do 

II século. Deste modo, isso explicaria duas particularidades do texto: os termos sa,rx em 

relação à swma: pessoa entregue à morte dos textos Sinóticos e paulinos. E ai-ma fica rela-

cionado com sangue, como pessoa morta violentamente contida nos Sinóticos e em Paulo.192  

                                                

191 BULTMANN, Rudolf, 1971, p.234-237. 
192 VIDAL, Sénen, 1997, p.44-46. 
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Considerações finais 

A comunidade joanina nasceu no mesmo contexto das comunidades sinóticas. Pas-

sou por todas as dificuldades e perseguições. Ela tinha personalidade própria, identidade, 

para os de dentro e os de fora. Os textos preservados no evangelho que ela produziu mos-

tram isso. Além disso, nos textos, a partir da pesquisa de Brown, identificamos as persona-

gens que faziam parte do convívio da comunidade. Esses detalhes mostram a quantidade de 

textos que trazem à tona temas debatidos. Jo 6,22-59 é uma controvérsia e, como tal, escla-

rece o que a comunidade vivenciava naquele momento. De um lado, a sinagoga, com o seu 

poder econômico, do outro lado a comunidade cristã, com pensamentos diferentes da comu-

nidade joanina.  

 

A escola joanina escrevia ao mesmo tempo em que se defende, ela ataca. A primeira 

parte do discurso os vs.22-50 traz isso, um embate entre Jesus e a multidão. E o questiona-

mento é pesado. A figura de Moisés está presente o tempo todo. Afinal, seguimos Jesus ou 

Moisés? (sinagoga). Alguns se escondem, outros, aparecem às vezes. Não foi Moisés e sim 

o Pai que deu o pão da vida. Mas o embate continua. Agora, além da sinagoga, aparecem os 

cristãos das comunidades apostólicas. Um outro olhar na comunidade, uma compreensão 

diferente do sacramento eucarístico. Com isso, entendemos que os vs.51-58 falam da refei-

ção eucarística, com características joaninas. Num processo de aproximação com as comu-

nidades sinóticas. 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

O objetivo desta pesquisa foi relembrar a tradição das refeições eucarísticas no evan-

gelho de João, com o caráter de partilhar o alimento e a celebração da vida e rememorar a 

presença de Jesus. O período delimitado, o 2º século a.e.c. e o 2º século d.e.c. a pluralidade 

no contexto do Mediterrâneo é um destaque. Neste período são estabelecidas as relações 

entre o judaísmo, helenismo e o cristianismo. Mesmo vivendo situações distintas, o hele-

nismo, o judaísmo e o cristianismo influenciaram-se mutuamente. É neste contexto que as 

refeições em comum foram importantes, pois estabeleciam vinculos nas relações sociais. 

Nas refeições, os amigos se reuniam para comer e beber. Na refeição (deipnon), no final da 

tarde, seguido ou não do (symposion) - foi o Sitz im Leben primário para o estabelecimento 

e o cultivo da amizade em todos os períodos da história greco-romana. As refeições têm seu 

lugar em uma história cultural e sua instituição marca o início das relações comunitárias de 

um povo. Essa é uma antiga concepção oriental que a refeição feita em comum estabelece 

uma comunidade de mesa.193 Essa mesma concepção estava presente nas comunidades do 

cristianismo nascente que realizavam refeições comunitárias que influenciaram na recepção 

da memória de Jesus e a organização do seu movimento. Neste sentido, as refeições greco-

                                                

193 JEREMIAS, Joachim. La Ultima Cena: Palabras de Jesus. Ediciones Cristiandad: Madrid, 1980, p. 277. 
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romanas possivelmente influenciaram as comunidades do cristianismo nascente. Com isto, o 

alimento transformou-se num elemento de integração social.  

 

Na sociedade greco-romana, o rito de hospitalidade (xênia), promovia a passagem de 

um indivíduo do estágio de estrangeiro/bárbaro/perigoso para hóspede/aceito e honrado pela 

comunidade políade. No rito de hospitalidade (xênia) realizado entre os séculos V-IV a.e.c. 

tinha na (deipnon) refeição principal. Incluem-se também as refeições judaicas, além das 

refeições realizadas pelas comunidades cristãs e associações como os collegia, e as associa-

ções funerárias. Para os xénos eram oferecidos pedaços de hospitalidade, ou seja, banquetes 

com sacracrificios destinados aos deuses e comensalidade entre os homens. As comunidades 

representadas pelos evangelhos e as comunidades paulinas celebravam a morte do ressusci-

tado, que continuava vivo entre eles.  

 

Nas comunidades de fé, havia a refeição eucarística. A característica principal que 

marcava esses ritos era a partilha de alimentos. Não causa espanto as semelhanças entre 

essas refeições, afinal o cristianismo, como qualquer religião do seu tempo, adaptou-se às 

diversidades culturais e religiosas apropriando-se de elementos estrangeiros. A comunidade 

nascente inspirou-se em modelos existentes no Império Romano. Também na comensalidade 

realizada por Jesus e seus discípulos, que sofreram influências culturais de sua época. Havia 

partilha de toda comida disponível, ou na eucaristia, a celebração da morte do ressuscitado, 

que continuava vivo entre eles. 

 

A pluralidade existente no Mediterrâneo estava presente nas comunidades. Quando 

traz à tona o rito eucarístico, percebe-se que as comunidades cristãs interpretaram a última 

ceia de Jesus com seus discípulos distintamente. Na Didaqué, o simbolismo não tem relação 

com a morte de Jesus. Na Did 9 considerada a celebração mais recente apresenta o ritual do 

pão e do vinho/cálice. Em Paulo I Co 11,23-26, aparece o procedimento greco-romano, de 

uma refeição normal. A refeição formal e o vinho servido depois. Nas comunidades sinóti-

cas, assim como em Paulo, há o simbolismo do pão e do vinho, do corpo e do sangue. Onde 

aparece a mesma sequência, realiza-se a refeição e depois bebe-se o vinho. A diferença está 

em como cada comunidade rememorou essas refeições realizadas por Jesus. Adicionamos, 

neste conjunto, a comunidade joanina. 
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Na perícope de Jo 6,22-59 mostramos que há uma tradição eucarística em  duas cama-

das: a primeira mais antiga dos vs.22-50, celebrava a vida, relembrando a presença de Cristo 

e a salvação. A segunda camada sobreposta presente dos vs.51-58 lembra a morte e ressur-

reição de Jesus. Neste sentido, os vs.51-58 são considerados uma glosa, inserida no momen-

to em que as comunidades joaninas entram em contato com as comunidades sinóticas em 

Antioquia. Ao constatar que esse sentido foi substituído por outro que marca a morte, há um 

desafio de recuperação desse sentido primeiro, que é a tradição das refeições de Jesus reali-

zadas na companhia de seus discípulos, ainda vivo. Temos aqui duas tradições, uma que 

celebrava a morte e ressurreição de Jesus. E a outra que celebrava a vida. Na comunidade 

joanina, o que prevaleceu foi a tradição que cebrava a vida. A presença do Cristo era lem-

brada como a sua presença entre os humanos, além de trazer a salvação para aqueles que 

criam ou creram nele.  
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