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RESUMO 

 

 

A presente dissertação objetiva demonstrar as causas do conflito da comunidade 

joanina na segunda metade do século I, bem como revelar as estratégias de releitura da 

história de Jesus a partir do prisma do autor do QE para combater os inimigos da comunidade, 

assegurar-lhes a fé, fortalecer os perseguidos e duvidosos e formar uma cristologia 

solidificada em um pensamento soteriológico quanto a pessoa de Jesus como Messias. Para 

tanto pretende-se analisar a pluralidade sociopolítica e religiosa da Palestina no século I, 

demonstrando como o meio influenciou a escolha do autor do QE ao redigir um texto de 

forma a fazer uma releitura da vida de Jesus em defesa da fé de sua comunidade. Também 

serão estudadas as vozes em conflito dentro do texto e as vozes discordantes que cercam a 

perícope, buscando entendê-las a partir do texto do QE, pois este é o elemento mais palpável 

de que dispomos para o estudo dos conflitos e motivos que geraram esse evangelho. Para 

melhor expor e entender o argumento de defesa do autor que representa a comunidade 

joanina, será desenvolvido um estudo sobre o uso dos verbos pe,mpw e avposte,llw no texto 

do QE, especialmente no capítulo 7, com o intuito de mostrar como o autor entendia este 

Jesus Messias e como isto moldou sua teologia. 

 

 

Palavras-chaves: comunidade joanina, conflito, pluralidade, cristologia, Messias, identidade, 

pe,mpw e avposte,llw (enviar). 
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ABSTRACT 

 

 

This dissertation aims to demonstrate the causes of conflict within the Johannine 

community in the second half of the first century, as well as to reveal the re-reading strategies 

on the story of Jesus Christ from the perspective of the author of the Fourth Gospel (QE) in 

order to fight the community enemies and ensure their faith, to strengthen the persecuted and 

doubtful members and to form a solidified Christology in a soteriological thought as to Jesus 

as the Messiah. For that effect this study intends to analyse the sociopolitical and religious 

plurality of Palestine in the first century, demonstrating how the environment influenced the 

QE author's choice into writing a text in order to look back on Jesus‟ life in favour of their 

community faith. Both the conflicting voices within the text and those surrounding the 

pericope will be studied, seeking to determine the origin of these conflicts starting from the 

QE text, bearing in mind this is the most tangible element available for the interpretation of 

the conflicts and reasons generating this gospel. In order to better expose and understand the 

author‟s defence on behalf of the Johannine community, a research will be developed on the 

use of verbs pe,mpw and avposte,llw, along the QE text, especially chapter 7, aiming to 

expose how the author understood this Jesus Messiah and the way it shaped his theology. 

 

 

Keywords: Johannine Community, conflict, plurality, Christology, Messiah, identity, pe,mpw 

and avposte,llw (send). 
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INTRODUÇÃO 

  

O Quarto Evangelho (QE)
1
 retrata de maneira intensa o tema do envio do Messias 

como revelador e redentor. Este é um tema que percorre quase todo o evangelho, porém 

percebe-se que o foco da discussão a respeito da origem e missão desse Messias ganha maior 

destaque nos capítulos 5 a 9 do Quarto Evangelho. Na discussão desse tema, o autor do QE 

trabalha, de maneira proeminente, as discussões com diversos grupos sobre a origem e a 

missão do enviado do Pai, fazendo uso significativo de dois verbos para expressar a ideia da 

missão do Filho: pe,mpw e avpostellw. 

 

Em João 7:28 e 29 encontramos as seguintes palavras: “Clamava, pois, Jesus no 

templo, ensinando e dizendo: Vós me conheceis e sabeis de onde eu sou; e eu não vim de 

mim mesmo, mas, aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu o 

conheço, porque dele sou, e ele me enviou”.  

 

Assim, em torno do tema do Messias como enviado diversas questões aparecem, tais 

como: Sob qual perspectiva o autor do Quarto Evangelho está discutindo o tema do envio do 

Messias? Nesta perícope, as vozes em conflito representam grupos em conflito dentro de uma 

comunidade? Os termos pe,mpw e avpe,stellw (enviar),tão usados pelo autor nesta discussão, 

seriam iguais em sentido, expressando a mesma ideia sem qualquer significado adicional? 

Estaria o evangelista querendo expressar algo mais profundo ao utilizar esses termos à sua 

disposição? Que ideias eles carregam consigo? Quais lições podem advir desta discussão em 

prol dos estudos atuais?  

 

 Diversos estudos têm sido desenvolvidos, especialmente a partir da década de 1960, 

propondo os conflitos refletidos no Quarto Evangelho como um ponto de partida para se 

entender o objetivo e os destinatários do livro, bem como o contexto em que estes viviam.

                                                           
1
 Ao longo desta pesquisa será ultizada a sigla QE para falar do evangelho conhecido como o Evangelho de 

João. 
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O presente trabalho, porém, além de reunir as principais teorias em torno do QE, 

apresenta uma discussão do texto em si com vistas à aprendizagem do conteúdo. Além disso, 

tomando o texto como objeto de pesquisa, levanta hipóteses sobre possíveis soluções 

históricas. 

 

Ao tratar da questão do envio do Messias, Rudolf Bultmann, por exemplo, diz que a 

atividade de Cristo no Quarto Evangelho é o “leitmotiv” desse livro (1925, apud POLIN, 

1969, p. 114); contudo, completa afirmando que esse Messias apresentado no QE como o 

revelador enviado de Deus “nada revela”, sendo somente revelador – simplesmente 

apresentando o fato sem descrever conteúdo algum. Em vista disso, com base no seu 

argumento do mito gnóstico, Bultmann conclui que nesse mito desmitologizado por João, a 

revelação não consistia em nada mais do que algo sem conteúdo (2001, p. 78-9). 

 

Por outro lado, Brown (1966) acredita que a discussão em torno do enviado no QE, 

divulgada unicamente por meio desse Evangelho – como o cenário do encontro com a 

samaritana, a forte ênfase no Batista e o conflito com os líderes judaicos –, pode apenas 

refletir os vários estágios da composição do Evangelho (p. 42-51).  Seria o revelador 

apresentado no QE apenas um revelador sem conteúdo? As discussões (vozes em conflito) em 

torno do Messias enviado poderiam estar desvelando um momento de dúvida quanto à crença 

em Jesus na comunidade que estava recebendo o livro? Poderia estar ocorrendo um conflito 

entre grupos dentro da comunidade? Por que o autor faz uso permanente dos verbos pe,mpw e 

avpe,stellw (enviar) para tratar do envio do Messias? Quais dados históricos podem ser 

encontrados a partir dessa tensão entre os líderes judaicos e a comunidade joanina? Por que o 

tema de um redentor enviado do céu percorre o QE inserido direta ou indiretamente nas 

discussões em torno do livro? A discussão em torno da pessoa do Messias reflete um 

momento em que se fazia necessário dar respostas aos oponentes e membros da comunidade 

joanina que enfrentavam amargos dias por causa do confronto com líderes judaicos pós 70 

d.C? 

 

Em busca de respostas a tais questionamentos, o presente trabalho se apresenta da 

seguinte forma: 

A seção 1 objetiva esclarecer a situação histórica da Palestina no século I. Para tanto, 

será feita uma análise desde os tempos dos Macabeus, passando pelos dias de Jesus até o fim 
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do século I d.C, buscando entender a formação e o desenvolvimento desse ambiente nos dias 

do autor do QE. Nenhum texto nasce por obra do acaso; assim foi com o texto do QE, que 

certamente reflete com intensidade o ambiente em que foi produzido. Em vista disso, ao se 

compreender o contexto histórico em relação aos contextos religiosos, políticos e sociais da 

Palestina entre os séculos 1 a.C e 1 a.D, em um cenário dominado pelo império Romano, será 

possível demonstrar que o QE retrata fortemente o seu ambiente, e que seu estilo controverso 

está ligado ao momento histórico vivenciado pela comunidade. 

 

Em seguida a seção 2 empreenderá uma análise exegética dos aspectos estruturais de 

João 7, pois este capítulo contém um rico material que leva a um esclarecimento maior sobre 

a questão central do conflito enfrentado pela comunidade, interna e externamente. Esta seção 

pretende contribuir para a delimitação do texto, utilizando as ferramentas adequadas da 

exegese. Para delimitar o objeto da pesquisa será utilizado o texto grego, de fundamental 

importância, pois na tradução pode-se perder algum aspecto textual importante. Desse modo, 

a tradução mais próxima possível do original poderá ajudar a atingir o objetivo desta pesquisa.  

 

Na seção 3, depois de esclarecido o ambiente histórico da comunidade e estruturada a 

perícope, será então feita uma análise das vozes em conflito dentro do texto, objetivando 

revelar os inimigos da comunidade e as questões envolvidas nos muitos debates. Tais 

conflitos aparecem nos textos do QE como uma releitura da história de Jesus, para que a 

comunidade entenda – a partir do prisma do autor do QE – que os seus inimigos na época 

eram semelhantes aos que o personagem central de sua fé (Jesus) havia enfrentado. 

 

Os conflitos são desenvolvidos em uma esfera externa à comunidade, sem esquecer, 

porém, da existência dos conflitos internos que terminariam por gerar uma cristologia mais 

profunda e declarações cristológicas e soteriológicas que definiriam a identidade da 

comunidade joanina. 

 

Depois de localizada, estruturada e delimitada a perícope, a seção 4 mostrará como o 

QE descreve a pessoa do Messias, sua origem e missão, a partir do uso dos verbos pe,mpw, e 

avpe,stellw, explicando também o porquê do uso de dois verbos que se traduzem com o 

mesmo sentido, bem como a importância de se considerar o Messias como vindo de Deus 

para o tema do envio e para os conflitos dentro da comunidade joanina. 
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Finalmente, a partir dos dados levantados, a conclusão pretende evidenciar que os 

conflitos da comunidade – em grande medida resultantes da influência do contexto e da 

mensagem centrada em um Messias que diferia da perpectiva judaica – geraram a necessidade 

de defesa da comunidade e sua estruturação cristológica e soteriológica.  A visão de um 

Messias-Deus era central para esta comunidade, como o autor declara em João 17:3:  Au[th 

de, evstin h` aivw,nioj zwh,( i[na ginw,skwsi,n se to.n mo,non avlhqino.n qeo,n( kai. o]n 

avpe,steilaj VIhsou/n cristo,nÅ (E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti único Deus 

verdadeiro e a Jesus aquele que tu enviaste). Ao entender essa afirmação, a comunidade 

também faz a sua declaração de fé ao declarar que:  

(1 Jo 4:14) kai. h`mei/j teqea,meqa kai. marturou/men o[ti o` path.r avpe,stalken to.n 

ui`o.n swth/ra tou/ ko,smouÅ  

(E nós temos visto e testificamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do 

mundo).



 

1 JUDEUS E JUDAÍSMOS, CRISTÃOS E CRISTIANISMOS: ANÁLISE DO   

   CONTEXTO  SOCIOCULTURAL DA COMUNIDADE JOANINA NO SÉCULO I 

 

 

1.1 Introdução 

 

 Como nenhum texto nasce fora de seu contexto, torna-se importante analisar o 

ambiente sociopolítico e religioso em que foi produzido o QE para uma compreensão mais 

adequada da visão joanina sobre o Messias. Nascimento (2010) afirma que “é o conhecimento 

deste contexto que ajuda a entender melhor a natureza e o sentido do Jesus joanino”. Já 

González (1989, p. 15) sustenta que a igreja nunca foi uma comunidade desprovida do contato 

exterior, e que para compreendê-la em seus primórdios é necessário olhar o contexto em que 

ela se desenvolveu. 

 

A realidade plurirreligiosa que se firmava no século I é assim descrita por Mesters e 

Orofino (1995): “O que mais impressiona e chama a atenção nestes primeiros quarenta anos 

das comunidades cristãs é a diversidade de grupos, movimentos tendências e doutrinas. Parte 

desta diversidade é herança do judaísmo: Fariseus (At 15:55), Joanitas (At 19:1-7), Prosélitos 

(At  13:43), Tementes a Deus (At 10:1, 18:7), Samaritanos (At 8:5-6; Jo 4:39-40), 

movimentos messiânicos (Mt 24:4-5; 23-24), os falsos irmãos (Gl 2:4, 2 Cor 11:26), os 

chamados Baalamitas (Ap 2:14),  desconhecidos para nós e outros” (1995, p. 43).  É nesse 

contexto pluralista do século I, dominado pelos romanos, e nos dias de César Augusto 

(GONZÁLEZ, 1989, p. 10), que começa a surgir o cristianismo que daria origem à 

comunidade joanina em estudo e à visão messiânica sobre Jesus. 

 

1.2 Ambiente sociocultural e político do Império Romano  

 

 A Palestina, terra onde se firmou o judaísmo e nasceu o cristianismo, foi cenário de 

inúmeras batalhas devido à sua posição geográfica, que facilitava a rota comercial. Foi por 

isso cobiçada por muitos impérios, que a invadiram sucessivamente. No século IV a.C, ao 

derrotar os persas e estender seus domínios para o leste, Alexandre tomou posse também da 

Palestina



18 
 

 (BRIGHT, 2003, p. 491)
2
. Segundo González (1989), as conquistas macedônicas não tinham 

somente cunho de poderio militar, pois “queriam unir o mundo sob uma mesma cultura 

grega” (p. 16). No entanto, após a morte de Alexandre, a dinastia ptolomaica herdou essas 

terras, e por um longo período teve que lutar para defendê-las das invasões dos selêucidas.  

 

LORTZ (1982) reporta que, no momento histórico em que nascia o cristianismo, o 

mundo encontrava-se dominado pelos romanos
3
, pois na Judeia este domínio começara com a 

conquista da região pelo general Pompeu, em 63 a.C (SCARDELAI, 2008a, p. 114), sob o 

império de César Augusto (27 a.C-14 d.C) (GONZÁLEZ, 1989, p. 10). Em geral, sabe-se que 

os romanos eram tolerantes em relação à religião e aos costumes dos povos conquistados, 

tendo assim permitido que os judeus mantivessem sua filosofia religiosa. 

 

Outro aspecto importante que caracterizou o primeiro século d.C foi a unidade política 

(nunca antes vista) que os romanos haviam dado às terras da bacia do Mediterrâneo 

(GONZÁLEZ, 1989, p. 22). Isto permitia que habitantes de uma região viajassem para outras 

partes do Mediterrâneo sem sofrer represálias, fato este que também beneficiava a fácil 

circulação do cristianismo. A Pax Romana (Paz Romana) era a base para que os subordinados 

a Roma pudessem exercer sua religião, proporcionando assim ao cristianismo certa liberdade 

para propagar (ao menos em seu início) sua crença. Roma havia concedido ao povo judeu a 

chamada religio-licita
4
; sob esta égide, como inicialmente o cristianismo era visto como um 

segmento do judaísmo, os cristãos tiveram os mesmos privilégios religiosos que os judeus, ou 

seja, em um primeiro momento foi benéfico ao cristianismo ser comparado ou mesmo 

confundido com o judaísmo.  

 

González (1989, p. 25) afirma ainda que os romanos apoiavam o sincretismo (uma 

mistura indiscriminada de religiões), pois isso facilitava os seus interesses no sentido de que 

“seus súditos pensassem que ainda que seus deuses tivessem diferentes nomes, no final eram 

todos os mesmos deuses”. Contudo, Roma não proporcionou aos povos que estavam sob o seu 

jugo – e mesmo aos judeus – a sua cultura política. O ambiente do mundo dominado por

                                                           
2
 BRIGHT afirma que Alexandre dominou o mundo após vencer o rei Dario III em 333 a.C, tendo a seguir 

conquistado a Palestina. 
3
 Segundo LORTZ, Jesus de fato nasceu sob o domínio do Império Romano. 

4
 A expressão religio-licita designava um estatuto privilegiado que na Roma Antiga era atribuído a certas 

religiões. Tal estatuto garantia aos praticantes e aderentes gozar de privilégios como a coleta de impostos e a 

dispensa de serviço militar ou do culto imperial oficial. 
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Roma também foi marcado pela forte influência da cultura grega
5
. Diversas “religiões de 

mistérios” dominavam as massas, apregoando práticas místicas e cerimônias secretas e 

dramáticas que realçavam as ideias concernentes à perpetuação da vida (NICHOLS, 2004, p. 

23)
6
. Foi nesse ambiente plural que o cristianismo surgiu para alcançar suas primeiras 

conquistas, em um mundo regido por vários interesses e curiosidades religiosas. 

 

A pluralidade do pensamento religioso não foi a única herança deixada pelos gregos. 

Sua cultura, tão admirada e acatada por vários povos, proporcionou a expansão da língua por 

todo o império. Latourette (2006) diz que o grego era falado entre um ou mais grupos na 

maioria das cidades romanas (p. 27). Tal foi a influência da língua grega, que o Novo 

Testamento foi escrito em grego Koinê. 

 

Vale lembrar também que, embora nos primórdios do cristianismo as condições de 

relativa liberdade criada pelo mundo greco-romano favorecessem a difusão de uma crença, 

“isto não implicava necessariamente que o cristianismo haveria de triunfar” (LATOURETTE, 

2006, p. 29), pois Roma mantinha um culto do Estado – o culto ao imperador, pelo qual o 

próprio César Augusto, que trouxera a paz ao império, era venerado por muitos como uma 

encarnação da divindade. Nesse contexto, estátuas de imperadores eram erigidas nas diversas 

cidades para fins de adoração, enquanto várias outras religiões competiam no mundo greco-

romano pela atenção popular. 

 

As filosofias gregas de maior proeminência no século I a.C eram o estoicismo e o 

epicurismo. A primeira considerava Deus como permeando todas as coisas, sustentava que o 

homem devia viver de acordo com a razão, e que este autocontrole tornaria o indivíduo 

independente das coisas exteriores. Já o epicurismo defendia o viver simples, pregando que o 

homem poderia dominar seus desejos. 

 

                                                           
5
 Para maiores detalhes sobre a influência grega no Império Romano e no judaísmo, ver: LORTZ (1982, p. 45-

52). Uma análise interessante é também encontrada em LEIPOLDT e GRUDMANN (1973, p. 123-200). Ver 

também SCARDELAI (2008a, p. 107-167). 
6
  Segundo NICHOLS, o orfismo era uma das religiões gregas que ensinavam as doutrinas da salvação e vida 

após a morte. As religiões orientais espalhavam-se pelo Mediterrâneo e conseguiam maiores adeptos. Da Frígia 

vinha o culto da Mãe dos Deuses e o culto a Átis; do Egito, o culto a Ísis, Serápis e Osíris. O autor afirma que 

“essas religiões tinham semelhanças superficiais com o cristianismo por organizarem sociedades que agrupavam 

pessoas independentes de etnias ou posição social”.  
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Nesse império recém-formatado, com heranças de uma filosofia grega e dominado 

pela pluralidade religiosa sob um contexto social de domínio romano, o cristianismo deu seus 

primeiros passos para se tornar uma religião com bases sólidas e chegar posteriormente a 

alcançar posição de destaque dentro do Império Romano. 

 

Em contrapartida, o texto do QE reflete negativamente a presença dos romanos na 

Palestina. Pixley (2002, p. 97) sustenta que o QE é antes de tudo um evangelho escrito para 

aprofundar a fé dos leitores, estando, porém, carregado do ambiente em que foi escrito. O QE 

– mais do que qualquer outro evangelho – ressalta negativamente a participação do Império 

Romano na vida da comunidade. A crucificação de Jesus é um bom exemplo, pois este é o 

evangelho que mais destaca a participação de Pilatos (representando Roma) no julgamento de 

Jesus (Jo 18:28-40 ao 19:1-42). No episódio da captura de Jesus, o autor do QE joga sobre 

Roma a responsabilidade de sua prisão, pois – enquanto os sinóticos testemunham uma 

multidão armada enviada pelo Sinédrio (Mc 14:43) –, o QE fala de uma corte que 

correspondia à décima parte de uma legião (Jo 18:3)
7
.  

 

O QE também dá ênfase ao termo ko,smoj, que pode ser traduzido tanto como mundo, 

ordem ou estado. Ainda segundo Pixley (2002, p. 102), esse evangelho tem a ver com Roma, 

pois Jesus deixa claro que sua paz não é como a Pax Romana. Em suma, o autor considera o 

Império Romano como um pano de fundo para o QE, e vai mais além ao afirmar que o QE 

está em conexão com o tema do envio e missão de Jesus, ou seja, libertar seu povo de algo 

obviamente maior que a opressão políticossocial exercida pelo império. Efetivamente, não se 

pode negar que o conteúdo joanino encontra-se carregado do ambiente imposto pelos 

romanos; portanto, essa ênfase negativa dada pelo autor é um bom indício para se entender o 

contexto dos leitores do QE. 

 

Mesmo a expectativa messiânica do cristianismo, que de certa forma fora herdada do 

judaísmo, não representava algo exclusivo aos judeus ou cristãos, ou mesmo entre os povos e 

religiões próximas à Palestina. Suetônio (2012) narra a expectativa messiânica, embora um 

tanto modificada, existente no mundo romano, ao afirmar que “aumentou-se em todo Oriente 

                                                           
7
 Enquanto João gasta 54 versículos enfatizando a participação romana na crucificação de Jesus, Mateus usa 

apenas 42 ((Mt 27:2-44), Marcos descreve a participação romana em 45 versos (Mc 15:1-45) e Lucas utiliza 52 

versos (Lc 23:1-52). 
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a antiga e constante opinião de que estava escrito na história do mundo, que da Judéia viriam 

naquele tempo os dominadores do mundo”.  

 

1.3 Ambiente sociocultural da Palestina no século I 

 

A Palestina do século I d.C representou um resultado hostil do que acontecera desde 

323 a.C, quando – por ocasião da morte de Alexandre – a região foi dominada pelas dinastias 

ptolomaica e selêucida. O domínio de Ptolomeu naquela região durou aproximadamente um 

século, embora pouco se saiba sobre esse período em relação à Palestina. Pelo menos duas 

fontes lançam luz sobre o que acontecia na época: (1) Segundo os papiros de Zeno, os 

ptolomeus fizeram poucas mudanças administrativas em sua época; (2) No ano de 223 a.C, 

sob o domínio de Antíoco, o Grande (223 a.C - 187 a.C), os selêucidas ocuparam a região. 

 

De acordo com a narrativa de Joséfo (2004, p. 538-552), os judeus apoiaram as 

investidas dos selêucidas contra os ptolomeus (GUNDRY, 2003, p. 3-11)
8
. Este primeiro 

apoio judaico rendeu-lhes alguns favores por parte de Antíoco, que permitiu aos judeus 

refugiados voltarem à Palestina, suspendeu os impostos por três anos e em seguida os reduziu, 

além de dar-lhes liberdade para viverem sob suas crenças. No entanto, a paz pouco durou, 

pois, sob o reinado de Antíoco IV (Epífanes) (175 a.C - 163 a.C), que adotara uma política de 

unificação do reino visando preparar-se contra os invasores partos, também preveniu-se 

quanto às pretensões de retomada da Palestina por parte do rei Ptolomeu VI e contra Roma. O 

rei começou então a buscar recursos financeiros para custear a invasão, e o Templo de 

Jerusalém não foi poupado.  

O livro de Macabeus 4:1-6 narra que o sumo sacerdote Onias foi a Antioquia falar 

com Antíoco IV sobre a necessidade de manter a paz. Naquele tempo, a figura do sumo 

sacerdote dominava o poder cultural, político e religioso (LEIPOLDT e GRUNDMANN, 

1973, p. 123).  Apesar disso, Onias acabou sendo assassinado. Na ocasião, seu irmão Josué 

(conhecido como Jasão) ofereceu a Antíoco uma grande quantia de dinheiro, buscando em 

troca auxílio para assumir o cargo de sumo sacerdote (BRIGHT, 2003, p. 500). As 

interferências de Antíoco na comunidade dos judeus provocaram grande revolta, culminando 

                                                           
8
 GUNDRY faz uma clara dissertação das tentativas selêucidas para conquistar a Palestina, quer por 

invasão quer por alianças matrimoniais; porém, todas resultaram em fracasso até que Antíoco III 

derrotou o Egito em 198 a.C. Após a conquista da Palestina por Antíoco, entre os judeus surgiram 

duas facções: A Casa de Onias (que apoiava o  Egito) e a Casa de Tobias (que apoiava a Síria).  

 



22 
 

 

com o episódio em que o rei mandou saquear o Templo (Mc 1:17-24; 2Mc 5:15-21), em 169 

a.C, ao retornar de uma invasão ao Egito – tudo planejado de comum acordo com o sumo 

sacerdote Menelau. Posteriormente, Antíoco IV publicaria um edito anulando a concessão 

feita por seu pai (Antíoco III) aos judeus, e que lhes autorizava a prática livre de sua religião. 

 

Havia motivos, portanto, para que os judeus enxergassem a cultura helenista como 

uma ameaça à fé monoteísta de Israel (GONZÁLEZ, 1989, p. 16). O grande ápice da luta dos 

judeus contra a presença dos gregos (helenistas) ocorreu na época dos Macabeus. O sumo 

sacerdote Matias, posteriormente seguido por seus três filhos, revoltou-se contra Antíoco 

Epifânio, que tentara perverter a religião dos judeus, finalmente conquistando a liberdade 

judaica, ao menos momentaneamente.   

 

Com a ascensão do Império Romano, permitindo aos judeus processarem seus 

próprios credos, a tensão diminuiu; contudo, o ódio dos judeus contra os romanos também foi 

intenso, culminando com a revolta armada do ano 70 d.C, quando Tito destruiu a cidade 

completamente.  Desse modo, em meio às lutas e tensões então existentes, o judaísmo ia 

tomando sua forma legalista. 

 

Ao tratar do propósito do QE, Robinson (1962, p. 107-110) alerta que atentar para o 

destino e propósito do QE pode ampliar a visão do contexto em que vivia aquela comunidade, 

e até mesmo abrir novos horizontes para o estudo literário desse evangelho. De fato, Robinson 

está correto em sua visão, mas vale lembrar que seu argumento pode ser visto como uma via 

de mão dupla, pois, se o QE pode ampliar a visão do contexto histórico, da mesma forma o 

contexto histórico pode ampliar a visão no estudo dos temas contidos no QE. 

Como já dito acima, a presença política de Roma na Palestina existia desde 63 a.C, 

quando Pompeu ocupou a região. Esse status quo alterou não somente a política, mas também 

o mundo social judaico de forma decisiva. Naturalmente, o surgimento do cristianismo 

enfrentou as marcas dessa ocupação (MÍGUEZ, 1995, p. 303). O autor segue afirmando que 

“não pode ser ignorada” a influência do ambiente, que pode mostrar ou levar a entender 

algumas posições dentro do cristianismo e, por conseguinte, a posição que o autor do QE 

exprime frente tal ocupação (p. 308).  
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1.3.1 A pluralidade do judaísmo no século I 

 

Flávio Joséfo (2004, p. 826-7), grande historiador judeu do século I, descreveu a 

pluralidade de grupos judaicos de seu tempo caracterizando os essênios como um grupo 

sediado em Qunram, incluindo os fariseus, os saduceus e um grupo revolucionário – a quarta 

filosofia.  Além dos citados, Joséfo também se referia a outros grupos menores classificados 

como bandidos, mas que alegavam ser heróis populares.  

 

Scardelai (2008a, p. 115) afirma que, no período que se seguiu à revolta macabaica 

(165 a.C) e às fases inicial e intermediária da ocupação romana (65 a.C - 73 d.C), a terra de 

Israel foi abalada por intensa fermentação religiosa, propiciando novas formulações de 

crenças, dissidências e padrões de organização (p. 115). Nos dias referentes a Jesus, a religião 

judaica contava com quatro frentes principais, grupos que defendiam seus pontos de vista 

dentro do judaísmo: (1) os fariseus, que contavam com o apoio do povo; (2) os saduceus, que 

representavam a aristocracia israelita e comandavam o Templo; (3) os zelotes, que se 

opunham rigorosamente ao domínio estrangeiro; e (4) os essênios, que se apartavam do 

contato com os gentios e a sociedade a fim de manter a pureza. 

 

A situação do judaísmo no primeiro século d.C. foi muito bem descrita por Mesters e 

Orofino (1995, p. 43): “O que mais impressiona e chama a atenção nestes primeiros quarenta 

anos de história das comunidades cristãs é a diversidade de grupos, movimentos, tendências e 

doutrinas”. 

 

Parte dessa diversidade é herança do judaísmo: Fariseus (At 15:5), Prosélitos (At 

13:43), Tementes a Deus (At 10:1, 18:7 e 22:8), Samaritanos (At 8:5-6, Jo 4:39-40), 

movimentos messiânicos (Mt 24:4,5, 23,24) e os falsos irmãos (Gl 2:4, 2 Cor 11:26). Outros 

grupos possivelmente existiram, mas são desconhecidos para nós (SCARDELAI, 2008a, p. 

115-129)
9
. Outra parte dessa diversidade deriva da origem diversificada das pessoas e lugares: 

algumas eram comunidades fundadas por Jesus na Galileia, outras por Paulo, outras por 

Apolo, outras por Pedro (I Cor 1:12), outras ligadas a João, a Tiago (AT 12;9, 21:18, Gl 1:19, 

2:9) e aos irmãos de Jesus (Mc 3:31-35). A pluralidade religiosa da época também foi fruto da 

inserção do mundo helenista e da assimilação da cultura na vida das comunidades – os 

                                                           
9
 SCARDELAI expõe os quatro principais grupos religiosos do século como essênios, fariseus, saduceus, e o 

quarto grupo como os revoltosos. 
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Nicolaítas (Ap 2:6) e os Gnósticos (Col 2:16-19). Não é fácil reconstruir o ideário de todos 

esses movimentos e grupos, pois alguns são aceitos com naturalidade, outros condenados 

como heréticos (MESTERS e OROFINO, 1995, p. 34-44). 

 

Dentro do texto bíblico, o leitor mais atento facilmente nota a pluralidade do judaísmo 

no primeiro século. Packer, Tenner e White (1991, p. 80-9) afirmam que no tempo de Jesus 

três principais facções representavam o judaísmo: os fariseus, os saduceus e os essênios.  

 

Ainda no tempo da revolta dos Macabeus, os fariseus surgiram a partir dos hassidim
10

, 

na época considerados mestres das tradições orais dos rabis. Os hassidim formavam um 

partido de grande influência dentro da comunidade judaica; supõe-se, também, que seus 

membros eram artífices e mercadores da classe média. Flávio Joséfo (2004, p. 827) relata um 

pouco dessa influência farisaica ao afirmar que “quando o povo judeu enfrentava uma 

importante decisão, eles se apoiavam na opinião dos fariseus, de preferência a opinião do 

sumo sacerdote”. Joséfo estima que cerca de seis mil fariseus viviam na Palestina na primeira 

metade do século I. 

 

No que se refere às crenças, os fariseus acreditavam que os justos viveriam após a 

morte (Atos 23:8) e os maus receberiam o castigo eterno. Embora Packer et al. (1991, p. 90) 

afirmem que enquanto os ensinamentos de Jesus em relação ao sábado, à comida e ao respeito 

pelos mais velhos concordavam com os ensinos dos fariseus, os evangelhos canônicos 

apresentam evidências de que essa concordância era parcial, pois Jesus fora acusado pelos 

fariseus de transgredir o sábado, por não guardá-lo da forma como eles requeriam (João 8:5-6 

e 5:16) (texto bíblico). Além disso, em Mateus 23 Jesus também censurou muitos 

ensinamentos dos fariseus. 

 

Já os saduceus surgiram logo após a expulsão dos sírios da Palestina pelos Macabeus 

(PACKER et al., 1991, p. 90), mas alguns intelectuais judaicos continuaram a disseminar a 

influência helenista entre os judeus – daí surgiu a seita dos saduceus. É possível que o 

                                                           
10

 „Hassidim‟ é o termo hebraico para santos (PACKER et al., 1991, p. 87). Segundo Harris (1998), o termo 

„hasîd‟ significa aquele que é piedoso ou santo. O termo „pharisaios‟ (Farisai/oj) é proveniente de uma palavra 
aramaica – ‘peras’ (encontrada em Dn 5:28), significando separar, devido a um diferente modo de vida em 
relação ao público geral... os progenitores do partido fariseus eram os hassideus, proveniente da palavra 
‘chassidim’, ou seja, “os piedosos”, e eram uma sociedade de homens zelosos da religião que agiam sob a 
direção dos escribas (Dicionário VINI, 2002, p. 643).  
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significado de saduceu derive da palavra hebraica saddig, que significa justo, ou do 

nome zadoque, uma vez que o comando do Templo estava a cargo dos saduceus. Packer et al. 

(1991, p. 90) afirmam que os saduceus rejeitavam a tradição dos rabis e se firmaram na Lei de 

Moisés, condenando qualquer ensino que não se baseasse nessa Lei. 

 

No que tange aos ensinamentos, os saduceus combatiam os fariseus por verem nos 

ensinos farisaicos as filosofias persa e assíria, e achavam que os fariseus eram traidores da 

tradição judaica (Packer et al. (1991); ademais, rejeitavam a crença dos anjos, dos demônios e 

da ressurreição (Mt 22:23-32, Atos 23:8). As crenças dos saduceus quanto à morte eram 

muito semelhantes aos ensinamentos de Epicuro, que sustentava que a morte da alma ocorria 

juntamente com a morte do corpo (Packer et al., 1991, p. 90). 

 

Assim como os fariseus, que surgiram dos hassidim, os essênios eram considerados 

como os radicais dentre os “justos”.  Os essênios viam-se como os depositários de misteriosas 

verdades que governariam a vida de Israel quando o Messias chegasse. Segundo Joséfo (2004, 

p. 827), a comunidade essênia, que chegava a quatro mil membros, vivia em regiões do 

deserto e – em número menor – nas imediações de Jerusalém; eram exímios escribas e foram 

os responsáveis pelos escritos do Mar Morto.  

 

Além dos três grupos principais citados por Packer et al. (1991), os autores 

acrescentam um quarto grupo, os zelotes, que ambicionavam restaurar seu próprio governo 

em Israel, libertando a nação do jugo inimigo. Seu líder mais conhecido foi Judas, o Galileu 

(At 5:37). Quando Augusto convocou a população para o recenseamento (Lc 2:1), foi Judas 

quem liderou uma revolta contra os romanos, porém sem sucesso (p. 94). Os zelotes também 

ficaram conhecidos como sicários
11

 porque, durante o tempo em que Félix foi procurador da 

Judeia, enfrentaram o exército romano na guerra de 66-70 d.C, refugiando-se em Massada. 

 

Outro grupo existente no século I eram os herodianos, um grupo político formado por 

judeus de diversas seitas e que – como o nome sugere – apoiavam a dinastia de Herodes, o 

Grande. Preferiam viver sob o jugo de Herodes, ainda que opressivo, a se sujeitar às opressões 

                                                           
11

 O termo sicários significa “gente de adaga”, pois eles circulavam entre as multidões em grandes festas e 

matavam desprevenidamente os simpatizantes dos romanos, utilizando-se de adagas que carregavam ocultas por 

entre as roupas.  
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romanas (PACKER et al., 1991, p. 98-9). Embora o Novo Testamento não se refira às crenças 

dos herodianos, eles são citados por três vezes na Bíblia (Mt 22:16, Mc 3:6, 12:13). 

Os samaritanos também representavam um grupo de destaque, embora fossem 

rejeitados pelos judeus por descenderem de um grupo misto de israelitas e assírios; adoravam 

a Deus no Monte Gerezim, onde tinham um Templo. No livro de Eclesiástico eles são 

chamados de “o povo estúpido que habita em Siquém” (Ecl 50:25-26). Packer et al. (1991, p. 

98) sustentam que Jesus rejeitou os samaritanos; porém, como será analisado na terceira seção 

desta dissertação, o QE se esforça para aproximar Jesus dos samaritanos. 

 

O judaísmo do século I demonstrou ser uma religião bastante sectária.  De acordo com 

Packer et al. (1991), essa pluralidade judaica tornou “sinuoso” o caminho reto e estreito que o 

Antigo Testamento estabelecera (p. 99). Os autores sugerem que, nessa pluralidade, dentro do 

judaísmo havia muitos elementos místicos, uma herança vinda do exílio.  Segundo eles, 

“alguns judeus protegiam a fé envolvendo-a na astrologia e no ocultismo”. Como exemplo, 

citam místicos judeus que compilaram as crenças pagãs em grupos de escritos 

deuterocanônicos e pseudoepígrafos, como fez Tobias ao promover a astrologia e o 

zoroastrismo, oriundos da Pérsia (p. 81-2).   

 

Além de revelarem as diversas visões correntes na comunidade judaica, estes tipos de 

judaísmo nos levam ao seguinte questionamento: por que uma religião tão plural rejeitaria o 

cristianismo, principalmente no contexto da comunidade joanina, se ele poderia ser 

considerado apenas como mais um sectarismo judeu? A resposta para tal indagação exige que 

avancemos nesta pesquisa, buscando encontrar elementos dentro do QE que indiquem o 

porquê da perseguição e da rejeição ao cristianismo por parte dos líderes judaicos em uma 

religião tão pluralista. 

 

1.3.2 A pluralidade do cristianismo no século I 

 

No seu início, o cristianismo não era tão diferente do mundo que o cercava. Em sua 

obra sobre o Quarto Evangelho, Veloso (1984) faz uma explanação que pode contribuir 

significativamente para os objetivos deste trabalho. De maneira bastante ampla, ele expõe as 

questões de debate em torno do QE e afirma que o propósito e os destinatários desse 

evangelho estão diretamente relacionados (p. 7). O autor considera que o QE foi escrito com 

os seguintes propósitos apologéticos:  
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1- Contra os discípulos de João: a existência dos discípulos de João Batista pode ter 

chegado ao ano 300, ocasionando grande confusão com os cristãos na Palestina e na Síria, e o 

mesmo pode ter ocorrido na Ásia Menor (p. 7). Em Atos 19:1-7 surge uma menção aos 

seguidores de João Batista. Com base em “As homilias pseudoclementinas”, Veloso mostra 

que a rivalidade entre os cristãos e os discípulos de Batista girava em torno da pessoa do 

Messias, que para o primeiro grupo era Jesus e para o segundo era o próprio João. Neste ponto 

o autor concorda com Brown (1966, p. XVIII) no sentido de que as aparições de João Batista 

no QE foram feitas com a intenção de combater um conflito existente entre os seguidores de 

ambos (p. 8); 

2- Contra os cristãos heréticos: a hipótese de que o QE teria sido escrito para refutar 

ideias de cristãos hereges presentes na comunidade não encontra apoio dentro do próprio 

evangelho. Segundo Veloso, “fala pouco contra as ideias de Cerinto e mesmo que apareçam 

refutações aos ebionitas ou aos gnósticos, não são suficientes para justificar a tese de que esta 

era a principal preocupação de João” (p. 8); 

3- Contra os judeus: é necessário admitir uma crítica do evangelho contra a posição 

religiosa do judaísmo; no entanto, Veloso lembra que, no QE, nenhuma hipótese deve ser 

considerada de maneira independente das demais. 

 

Em sua referenciada obra A Comunidade do Discípulo Amado (2000), Raymond 

Brown ressalta a pluralidade dos grupos que diziam acreditar em Jesus, afirmando que “o 

autor do quarto evangelho escreve sobre um grupo que dizia acreditar em Jesus, mas que não 

eram verdadeiros crentes” (p. 74). De fato, o QE reflete o pensamento desse grupo de judeus 

em João 8:31: “Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam acreditado nele: se vós 

permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos”. Brown (p. 74-92) 

também sugere um outro grupo
12

 revelado no texto de João 14: 9, pelo qual Felipe, apesar de 

ter permanecido junto a Jesus durante longo tempo, ainda não O conhecia, representando 

assim um grupo de cristãos que não tinham uma compreensão correta sobre Ele. O autor 

aponta, ainda, para um terceiro grupo em João 12:41-42, onde se lê: “Contudo muitos dentre 

as autoridades creram nele, contudo não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga. 

Porque amaram mais a glória dos homens que a glória de Deus”. Em vista disso, Brown 

                                                           
12

 É importante destacar que BROWN (2000) reconhece a existência de seis grupos em volta da comunidade 

joanina: os três primeiros grupos são os chamados de não crentes: o mundo, os judeus e os adeptos de João 

Batista (p. 64-73). 
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declara terem existido três grupos de cristãos no primeiro século, fora dos círculos joaninos, 

que ele denomina como (1) criptocristãos, (2) cristãos judeus de fé inadequada e (3) cristãos 

das igrejas apostólicas. 

 

O primeiro grupo – os criptocristãos – corresponde a um grupo de judeus que se sentia 

atraído pela mensagem de Jesus como Messias; embora cressem nEle como o Messias, não o 

confessavam ou seguiam publicamente
13

, isto devido ao medo dos judeus. Em 8:31 e 12:42-

43, o QE declara que este grupo temia ser expulso da sinagoga. Brown (2000) sugere que 

estes judeus, embora vissem Jesus como o Messias, não o confessavam publicamente – o que, 

na realidade, indicava que não criam nEle verdadeiramente. De acordo com o autor, “fizeram 

a opção de serem conhecidos como discípulos de Moisés e não como discípulos de alguém 

que não sabiam de onde é” (Jo 9:28). 

 

Já os cristãos judeus de fé inadequada representam aqueles que publicamente seguiam 

Jesus, embora – de acordo com João 6:60-66 – não tivessem uma compreensão clara de quem 

Ele era. Pensavam, porém, que era um tipo de Messias rei-bélico e não o filho de Deus. 

Faziam parte deste grupo os doze discípulos (Jo 6:67), o que revela que mesmo estes não 

tinham o verdadeiro entendimento de quem era Ele (6:50-52). 

 

O terceiro grupo é classificado por Brown (2000, p. 84-92) como os cristãos das 

igrejas apostólicas, apresentados em João 6:60-69. Este grupo tem Pedro como seu porta-voz 

em 6:68, em que ele declara sua crença no Messias para a seguir negá-lo em João 18:25-27.  

Este mesmo grupo abandona o Messias em 16:31, sendo que dele faz parte Felipe, que – 

como dito acima – depois de longo tempo andando com Jesus, ainda não O conhecia (Jo 

14:9). 

 

Paulo Garcia (2008) afirma que o judaísmo do primeiro século estava “cercado de um 

grande número de movimentos e que de fato entender essa pluralidade judaica no início do 

século I é um primeiro limite para entender os conflitos que cercavam o ministério de Jesus e 

de seus seguidores”. Obviamente, pode-se depreender que, se esses grupos tanto judaicos 

quanto cristãos começaram a se destacar perante tantos outros grupos, foram os seus 

                                                           
13

 BROWN evita classificar Nicodemos como um criptocristão. Para ele, Nicodemos ilustra uma classe de 

pessoas que não entenderam totalmente quem era Jesus, mas sua compreensão foi aumentando gradualmente até 

O reconhecerem publicamente. 
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ensinamentos diante dos conflitos entre grupos religiosos que geraram uma diversidade de 

movimentos e interpretações. Para Garcia, o principal foco de posicionamento desses grupos 

girava em torno da lei e do Templo (p. 91-7).  

 

Se a pluralidade religiosa existente na Palestina durante o primeiro século era centrada 

em torno do Templo e da lei, como afirma Garcia, o ensaio de Scardelai (2008b) amplia essa 

tensão do Templo, ou mais propriamente as transformações que ocorriam por ocasião do fim 

do segundo Templo em torno da crença do Messias–rei e do Messias Sofredor
14

.  

 

O fato é que a visão plural do surgimento do cristianismo ajuda-nos a entender um 

pouco mais sobre o conflito existente dentro da comunidade. Richards (1995, p. 8) lembra que 

muitos têm uma falsa imagem do cristianismo como movimento único, com uma só estrutura 

e corpo doutrinário, acreditando que a pluralidade cristã veio a existir depois da sua afirmação 

como religião. Ao contrário, desde o seu início o cristianismo seguiu várias tendências e 

diversos modelos eclesiológicos. O autor alerta para uma visão errônea das fontes apócrifas 

como “posteriores e heréticas” (p. 8), ao passo que muitas literaturas apócrifas “são tão 

antigas como os canônicos e contêm informações autênticas e verdadeiras sobre as origens do 

cristianismo”. Se Richards revela-se um pouco exagerado em sua posição sobre a antiguidade 

dos apócrifos, isto é discutível; mas certamente os evangelhos apócrifos mostram uma visão 

cristã diversificada nos séculos II, III e IV, que provavelmente refletia um cristianismo plural 

que surgiu ainda no século I d.C.  

 

1.4 Conclusão Parcial 

 

Embora o texto do QE seja considerado como o mais importante para a análise do 

conceito messiânico no livro, não se pode ignorar o ambiente cultural em que essa obra foi 

produzida, ou seja, o contexto sociopolítico e religioso da Palestina no século I d.C. Em vista 

disso, a presente análise pretende lançar fundamentos e auxiliar no entendimento das muitas 

declarações do autor do QE, bem como na compreensão das citações que abordam o Império 

Romano, os judeus, os líderes judaicos, o Messias e a pluralidade religiosa existente naquele 

século.  

 

                                                           
14

 Textos do AT, como Isaías 53, apontam para um Messias servo sofredor, ao contrário da expectativa de um rei 

bélico. Para melhor análise dos dois conceitos messiânicos, ver SCARDELAI (2008b, p. 9-21). 
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As informações contidas no QE e mesmo em outras partes do Novo Testamento como, 

por exemplo, o livro de Atos, indicam que seria uma simplificação falar de judaísmo e 

cristianismo como movimentos religiosos concêntricos e únicos; ao contrário, a história 

contada e as evidências presentes no texto bíblico revelam ser mais apropriado falar em 

“judaísmos e cristianismos”
15

. Tal pluralidade reforça a tese de que o autor do QE lidava mais 

com os problemas internos da comunidade, pois os problemas externos possivelmente 

apresentavam um menor número de problemas. Tais conflitos baseavam-se principalmente na 

postura dos grupos que tentavam firmar sua identidade e crença em torno do Templo, da Lei e 

do Messias.....................................................................................................................................

                                                           
15

 A expressão “judaísmos e cristianismos” é utilizada  por MÍGUEZ (1995, p. 23-33). 



 
 

2 ANÁLISE EXEGÉTICA: ASPECTOS ESTRUTURAIS DA PASSAGEM 

 

2.1 O Texto Grego 

 

1 Kai. meta. tau/ta periepa,tei o` VIhsou/j evn th/| Galilai,a|\ ouv ga.r h;qelen evn th/| 

VIoudai,a| peripatei/n( o[ti evzh,toun auvto.n oi` VIoudai/oi avpoktei/naiÅ 

2 +Hn de. evggu.j h` e`orth. tw/n VIoudai,wn h` Skhnophgi,aÅ 

3 ei=pon ou=n pro.j auvto.n oi` avdelfoi. auvtou/\ meta,bhqi evnteu/qen kai. u[page eivj th.n 

VIoudai,an( i[na kai. oi` maqhtai, sou qewrh,sousin sou/ ta. e;rga a] poiei/j\ 

4
 - 

 ouvdei.j ga,r ti evn kruptw/| poiei/ kai. zhtei/ auvto.j evn parrhsi,a| ei=naiÅ eiv tau/ta 

poiei/j( fane,rwson seauto.n tw/| ko,smw|Å  

5  ouvde. ga.r oi` avdelfoi. auvtou/ evpi,steuon eivj auvto,nÅ 

6  le,gei ou=n auvtoi/j o` VIhsou/j\ o` kairo.j o` evmo.j ou;pw pa,restin( o` de. kairo.j o` 

u`me,teroj pa,ntote, evstin e[toimojÅ 

7  ouv du,natai o` ko,smoj misei/n u`ma/j( evme. de. misei/( o[ti evgw. marturw/ peri. auvtou/ 

o[ti ta. e;rga auvtou/ ponhra, evstinÅ  

8  u`mei/j avna,bhte eivj th.n e`orth,n\ evgw. ouvk avnabai,nw eivj th.n e`orth.n tau,thn( o[ti o` 

evmo.j kairo.j ou;pw peplh,rwtaiÅ  

9  tau/ta de. eivpw.n auvto.j e;meinen evn th/| Galilai,a|Å  

10  ~Wj de. avne,bhsan oi` avdelfoi. auvtou/ eivj th.n e`orth,n( to,te kai. auvto.j avne,bh ouv 

fanerw/j avlla. Îw`jÐ evn kruptw/|Å  

11  oi` ou=n VIoudai/oi evzh,toun auvto.n evn th/| e`orth/| kai. e;legon\ pou/ evstin evkei/nojÈ 

  

12  kai. goggusmo.j peri. auvtou/ h=n polu.j evn toi/j o;cloij\ oi` me.n e;legon o[ti avgaqo,j 

evstin( a;lloi Îde.Ð e;legon\ ou;( avlla. plana/| to.n o;clonÅ  

13  ouvdei.j me,ntoi parrhsi,a| evla,lei peri. auvtou/ dia. to.n fo,bon tw/n VIoudai,wnÅ   

14  :Hdh de. th/j e`orth/j mesou,shj avne,bh VIhsou/j eivj to. i`ero.n kai. evdi,daskenÅ
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15  evqau,mazon ou=n oi` VIoudai/oi le,gontej\ pw/j ou-toj gra,mmata oi=den mh. 

memaqhkw,jÈ 

16  avpekri,qh ou=n auvtoi/j Îo`Ð VIhsou/j kai. ei=pen h` evmh. didach. ouvk e;stin evmh. avlla. 

tou/ pe,myanto,j me\  

17  eva,n tij qe,lh| to. qe,lhma auvtou/ poiei/n( gnw,setai peri. th/j didach/j po,teron evk tou/ 

qeou/ evstin h' evgw. avpV evmautou/ lalw/Å   

18  o` avfV e`autou/ lalw/n th.n do,xan th.n ivdi,an zhtei/\ o` de. zhtw/n th.n do,xan tou/ 

pe,myantoj auvto.n ou-toj avlhqh,j evstin kai. avdiki,a evn auvtw/| ouvk e;stinÅ  

19  Ouv Mwu?sh/j de,dwken u`mi/n to.n no,monÈ kai. ouvdei.j evx u`mw/n poiei/ to.n 

no,monÅ ti, me zhtei/te avpoktei/naiÈ   

20  avpekri,qh o` o;cloj\ daimo,nion e;ceij\ ti,j se zhtei/ avpoktei/naiÈ  

21  avpekri,qh VIhsou/j kai. ei=pen auvtoi/j\ e]n e;rgon evpoi,hsa kai. pa,ntej qauma,zeteÅ  

22  dia. tou/to Mwu?sh/j de,dwken u`mi/n th.n peritomh,n& ouvc o[ti evk tou/ Mwu?se,wj 

evsti.n avllV evk tw/n pate,rwn& kai. evn sabba,tw| perite,mnete a;nqrwponÅ 

23  eiv peritomh.n lamba,nei a;nqrwpoj evn sabba,tw| i[na mh. luqh/| o` no,moj Mwu?se,wj( 

evmoi. cola/te o[ti o[lon a;nqrwpon u`gih/ evpoi,hsa evn sabba,tw|È  

24  mh. kri,nete katV o;yin( avlla. th.n dikai,an kri,sin kri,neteÅ  

25  :Elegon ou=n tinej evk tw/n ~Ierosolumitw/n\ ouvc ou-to,j evstin o]n zhtou/sin 

avpoktei/naiÈ   

26  kai. i;de parrhsi,a| lalei/ kai. ouvde.n auvtw/| le,gousinÅ mh,pote avlhqw/j e;gnwsan oi` 

a;rcontej o[ti ou-to,j evstin o` cristo,jÈ   

27  avlla. tou/ton oi;damen po,qen evsti,n\ o` de. cristo.j o[tan e;rchtai ouvdei.j ginw,skei 

po,qen evsti,nÅ   

28  e;kraxen ou=n evn tw/| i`erw/| dida,skwn o` VIhsou/j kai. le,gwn\ kavme. oi;date kai. oi;date 

po,qen eivmi,\ kai. avpV evmautou/ ouvk evlh,luqa( avllV e;stin avlhqino.j o` pe,myaj me( o]n 

u`mei/j ouvk oi;date\   

29  evgw. oi=da auvto,n( o[ti parV auvtou/ eivmi kavkei/no,j me avpe,steilenÅ   

30  VEzh,toun ou=n auvto.n pia,sai( kai. ouvdei.j evpe,balen evpV auvto.n th.n cei/ra( o[ti 

ou;pw evlhlu,qei h` w[ra auvtou/Å  
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31  VEk tou/ o;clou de. polloi. evpi,steusan eivj auvto.n kai. e;legon\ o` cristo.j o[tan e;lqh| mh. 

plei,ona shmei/a poih,sei w-n ou-toj evpoi,hsen
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32 
h;kousan oi` Farisai/oi tou/ o;clou goggu,zontoj peri. auvtou/ tau/ta( kai. avpe,steilan oi` 

avrcierei/j kai. oi` Farisai/oi u`phre,taj i[na pia,swsin auvto,nÅ  

33  ei=pen ou=n o` VIhsou/j\ e;ti cro,non mikro.n meqV u`mw/n eivmi kai. u`pa,gw pro.j to.n 

pe,myanta, meÅ  

34  zhth,sete, me kai. ouvc eu`rh,sete, ÎmeÐ( kai. o[pou eivmi. evgw. u`mei/j ouv du,nasqe 

evlqei/nÅ  

35  ei=pon ou=n oi` VIoudai/oi pro.j e`autou,j\ pou/ ou-toj me,llei poreu,esqai o[ti h`mei/j ouvc 

eu`rh,somen auvto,nÈ mh. eivj th.n diaspora.n tw/n ~Ellh,nwn me,llei poreu,esqai kai. 

dida,skein tou.j {EllhnajÈ 

36  ti,j evstin o` lo,goj ou-toj o]n ei=pen\ zhth,sete, me kai. ouvc eu`rh,sete, ÎmeÐ( kai. o[pou 

eivmi. evgw. u`mei/j ouv du,nasqe evlqei/nÈ   

37  VEn de. th/| evsca,th| h`me,ra| th/| mega,lh| th/j e`orth/j ei`sth,kei o` VIhsou/j kai. e;kraxen 

le,gwn\ eva,n tij diya/| evrce,sqw pro,j me kai. pine,twÅ  

38  o` pisteu,wn eivj evme,( kaqw.j ei=pen h` grafh,( potamoi. evk th/j koili,aj auvtou/ 

r`eu,sousin u[datoj zw/ntojÅ 

39  tou/to de. ei=pen peri. tou/ pneu,matoj o] e;mellon lamba,nein oi` pisteu,santej eivj auvto,n\ 

ou;pw ga.r h=n pneu/ma( o[ti VIhsou/j ouvde,pw evdoxa,sqhÅ   

40  VEk tou/ o;clou ou=n avkou,santej tw/n lo,gwn tou,twn e;legon\ ou-to,j evstin avlhqw/j o` 

profh,thj\   

41  a;lloi e;legon\ ou-to,j evstin o` cristo,j( oi` de. e;legon\ mh. ga.r evk th/j Galilai,aj o` cristo.j 

e;rcetaiÈ  

42  ouvc h` grafh. ei=pen o[ti evk tou/ spe,rmatoj Daui.d kai. avpo. Bhqle,em th/j kw,mhj o[pou 

h=n Daui.d e;rcetai o` cristo,jÈ 

43  sci,sma ou=n evge,neto evn tw/| o;clw| diV auvto,n\  

44  tine.j de. h;qelon evx auvtw/n pia,sai auvto,n( avllV ouvdei.j evpe,balen evpV auvto.n ta.j 

cei/rajÅ  

45  +Hlqon ou=n oi` u`phre,tai pro.j tou.j avrcierei/j kai. Farisai,ouj( kai. ei=pon auvtoi/j 

evkei/noi\ dia. ti, ouvk hvga,gete auvto,nÈ  

46  avpekri,qhsan oi` u`phre,tai\ ouvde,pote evla,lhsen ou[twj a;nqrwpojÅ  
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47  avpekri,qhsan ou=n auvtoi/j oi` Farisai/oi\ mh. kai. u`mei/j pepla,nhsqeÈ  

48  mh, tij evk tw/n avrco,ntwn evpi,steusen eivj auvto.n h' evk tw/n Farisai,wnÈ   
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49  avlla. o` o;cloj ou-toj o` mh. ginw,skwn to.n no,mon evpa,ratoi, eivsinÅ  

50  le,gei Niko,dhmoj pro.j auvtou,j( o` evlqw.n pro.j auvto.n Îto.Ð pro,teron( ei-j w'n evx 

auvtw/n\ 

51  mh. o` no,moj h`mw/n kri,nei to.n a;nqrwpon eva.n mh. avkou,sh| prw/ton parV auvtou/ 

kai. gnw/| ti, poiei/È  

52  avpekri,qhsan kai. ei=pan auvtw/|\ mh. kai. su. evk th/j Galilai,aj ei=È evrau,nhson kai. i;de 

o[ti evk th/j Galilai,aj profh,thj ouvk evgei,retaiÅ 

53  ÎÎkai. evporeu,qhsan e[kastoj eivj to.n oi=kon auvtou/(   

 

2.2 Tradução da Perícope 

 

1 
E Depois destas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, 

porque os judeus procuravam matá-lo. 

2
 Estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. 

3
 Disseram, pois, seus irmãos a ele: sai daqui  e  vai para a Judéia para que também os teus 

discípulos vejam as obras que tu fazes. 

4
 Ninguém, pois, há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos 

em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. 

5 
 Pois nem mesmo os seus irmãos acreditavam nele. 

6 
 Disse-lhes, pois, Jesus: O meu tempo ainda não é chegado, mas o vosso sempre está 

presente. 

7 
 O Mundo não pode odiar a vocês, mas, a mim odeia, porque eu testemunho concernente a 

ele que as obras dele são más. 

8 
 Subi vós para a festa, eu não subo para a festa porque o meu tempo ainda não está 

cumprido. 

9 
 Tendo dito estas coisas, ele permaneceu na Galiléia. 

10 
Mas quando subiram os irmãos dele para a festa, então ele subiu não publicamente, mas, em 

oculto. 

11 
Os Judeus o  procuravam na festa e diziam: Onde está aquele? 
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12  
E havia muita murmuração a respeito dele entre a multidão. Uns diziam: Ele é bom. E 

outros: Não, antes, engana o povo. 

13
 Ninguém, todavia, falava abertamente a respeito dele por causa do medo dos judeus. 

14 
E já estando no meio da festa, subiu Jesus para o Templo e ensinava. 

15 
Admiravam-se pois os judeus dizendo: Como este conhece letras não tendo aprendido? 

16
 Respondeu a eles Jesus e disse, o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. 

17 
Se alguém quiser a vontade dele fazer saberá a respeito do meu ensino, se é de Deus ou se 

eu falo de mim mesmo. 

18 
O Que fala de si mesmo busca sua própria glória, mas, o que procura a glória daquele que o 

enviou, este é verdadeiro e nele não há injustiça. 

19
 Não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vocês a pratica. Por que a mim procurais matar?  

20
 Respondeu o povo: tens demônio. Quem procura te matar? 

21
 Respondeu Jesus e disse a eles: Uma só obra fiz e todos vos admirais? 

22  
Por isso Moisés vos deu a circuncisão (não que seja de Moisés, mas dos patriarcas) no 

sábado circuncidais um homem. 

23 
Se um homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, 

comigo estais irados porque um homem fiz ficar saudável no sábado? 
 

24
 Não julgueis pela aparência, mas, pelo justo juizo julgai. 

25 
Diziam, pois, alguns de Jerusalém; Não é este a quem procuram matar?  

26 
Será que verdadeiramente reconhecem os lideres que este é o Cristo? Eis que ele fala 

abertamente, e nada lhe dizem. Porventura, reconhecem verdadeiramente as autoridades que 

este é o Cristo? 

27 
Mas este sabemos de onde é, quando vier o Cristo ninguém saberá de onde ele é. 

28  
Clamou, pois, Jesus no Templo ensinando e dizendo: A mim conhecei e sabeis de onde eu 

sou e de mim mesmo não vim; mas é verdadeiro o que me enviou, o qual vós não o conheceis. 

29 
Eu o conheço, porque sou da parte daquele que me enviou. 
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30 
Procuravam prendê-lo, mas, ninguém pôs a mão sobre, porque ainda não tinha chegado 

asua hora. 

31 
Muitos da multidão creram nele e diziam: O Cristo quando vier fará maiores sinais do que 

este? 

32 
Ouviram os fariseus a multidão murmurando estas coisas a respeito dele enviaram os 

sacerdotes e os fariseus, oficiais para o prenderem. 

33 
Disse, pois, Jesus: Ainda pouco tempo estou com vocês e vou para o que me enviou. 

34 
Buscareis a mim e não me encontrareis e onde eu estou vós não podeis ir.  

35 
Disseram pois os judeus a si mesmos: para onde este irá que nós não o encontraremos? Será 

que  irá para a diáspora dos gregos e  os ensinará? 

36 
Que palavra é esta que ele diz? Buscarei a mim e não me achareis e onde eu estou vós não 

podeis ir? 

37 
No último dia da grande festa, Jesus colocou-se em pé e clamou dizendo: Se alguém estiver 

com sede venha a mim e beba. 

38 
O que crê em mim como diz a escritura, do seu  interior fluirão rios de água viva. 

39 
E Isto dizia com respeito ao Espírito que iriam receber os que creram nele, pois ainda não 

havia o Espirito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. 

40  
A multidão pois tendo ouvido estas palavras diziam: Este é verdadeiramente o  profeta. 

41  
Outros diziam: este é o Cristo,  e outros diziam: Virá o  Cristo da Galiléia? 

42  
Não diz a Escritura que da descendência de Davi e da aldeia de Belém de onde era Davi 

que vem o Cristo? 

43 
Houve, pois, divisão na multidão por causa dele. 

44 
Alguns queriam prendê-lo, mas, ninguém pôs a mão nele. 

45 
Voltaram, pois, os guardas aos dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes 

perguntaram: Por que não o trouxestes? 

46 
Responderam os oficiais: Nenhum homem falou  como ele. 

47 
Responderam, pois, os fariseus: também não fostes vós enganados? 
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48 
Será que alguém das autoridades ou dos fariseus acreditou nele?  

49 
Mas a multidão que não conhece a Lei está amaldiçoada.  

50 
Disse –lhes Nicodemos, o que antes veio a ele, sendo um deles: 

51 
Será que a nossa lei julga um homem sem o ouvir primeiro e saber o que ele fez? 

52 
Responderam e disseram a ele: Também não és tu da Galiléia? Examina e vê que da 

Galiléia não se levanta profeta. 

53 
E Cada um foi para sua casa (dele) 

 

2.3 Localização e Divisão da Perícope no QE 

 

2.3.1 Introdução 

 

Como foi demonstrado na primeira seção, o QE foi escrito do ponto de vista de uma 

comunidade que lutava por sua identidade em um ambiente altamente pluralista e cheio de 

contendas. Obviamente, no meio dessas lutas entre diversas opiniões religiosas, o autor do QE 

escolheu o texto apresentado como o evangelho de João como fonte de argumentos contra os 

críticos da sua confissão, fossem eles de fora ou de dentro da comunidade.  

 

Nascimento (2010) pensa que o autor do QE escolheu um “conflito específico entre 

muitos outros existentes no contexto da mesma e com arte literária (que chamamos de 

estratégia) colocou por escrito” (p. 93), acrescentando que, entre os capítulos 7 e 8, o autor do 

QE “reuniu boa parte do que ele tinha a dizer em resposta às objeções judaicas contra as 

pretensões messiânicas sustentadas por Jesus” (p. 94).  Se assim for, os capítulos 7 e 8 do QE 

são centrais nas discussões tanto da comunidade quanto na questão em torno da origem deste 

Jesus que declara ser o Messias vindo do céu. De fato, considerando todo o contexto do QE, 

fica claro que o texto foi produzido com o seguinte objetivo descrito em João 21:31: “Estes, 

porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, 

crendo, tenhais vida em seu nome”; ou seja, o objetivo maior e central do autor do QE era 

levar seus leitores a adotarem ou a manterem a crença de que Jesus era o Messias, e que essa 

crença resultasse em vida eterna. 
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2.3.2 Localização da Perícope no QE 

 

Dentre as questões a analisar sobre o capítulo 7 do QE estão: ele encontra-se solto no 

livro, começando em 7:1 e terminando em 7:53? Ou forma uma unidade literária junto com o 

capítulo 8, tendo o capítulo 9 como complemento, caracterizando-se, portanto, como uma 

estrutura ampla dentro do livro?  Poderia o capítulo 7 do QE fazer parte de uma estrutura 

maior dentro do livro? 

 

O capítulo 7 situa-se dentro do bloco denominado “a fonte dos sinais” (Jo 1:19-12:50), 

também conhecido como “obra de Jesus e conflito com o judaísmo” (NASCIMENTO, 2010, 

p. 94). 

 

Schnackenburg (1980) sustenta que o capítulo 7 é o retrato de uma luta entre a fé e a 

incredulidade na caminhada de Jesus até a cruz, mas o autor lembra que olhar o capítulo 7 

somente sob essa perspectiva pode ser um equívoco, pois “ao Evangelista interessa mais a 

automanifestação de Jesus e seu eco no mundo” (p.196), ou seja, o tema do Messias e sua 

origem são o pano de fundo histórico para a discussão presente no capítulo 7. 

 

A perícope começa em 7:1 com uma clara mudança de ambiente, localização 

geográfica e personagens, e por estar implícita uma passagem de tempo (dias). Tal mudança 

ocorre após um duro discurso de Jesus aos seus seguidores e o seu abandono por eles (Jo 

6:66). Nota-se também que a expressão inicial do capítulo meta. tau/ta (depois disto) se repete 

no início de outras seções do QE (Jo 5:1 e 6:1), confirmando a mudança de tempo, visto que o 

capítulo 6 colocara Jesus em Jerusalém na Festa da Páscoa, considerando que a Festa dos 

Tabernáculos ocorria aproximadamente seis meses depois da Páscoa (BROWN, 1966, p. 306).  

 

Novamente, pode-se observar que os capítulos 7 e 8 formam uma só unidade dentro do 

QE, que contém a descrição da controvérsia em Jerusalém, com a divisão do material dos 

capítulos organizada em tópicos.
16

 O texto começa com Jesus indo para Jerusalém após uma  

discussão com seus irmãos (7:1-13); em seguida Ele se envolve em outra discussão durante a 

                                                           
16

 Conquanto várias sugestões de divisão por tópicos sejam sugeridas por diversos autores renomados, a partir da 

análise dessa obra o presente trabalho dá sua própria sugestão de tópicos tendo em vista o objetivo proposto. 

Para um  estudo sobre sugestões de divisões por tópicos, ver: BARRETT (1956, p. 254-275); BRUCE (1987, p. 

151-182); CARSON (2007, p. 305-359); MURRAY (1987, p. 105); REYNOLDS [1911?],  p. 323-342. 

 



39 
 

Festa em Jerusalém (Jo 7:14-36), discussão essa que se estende até o último dia da festa (Jo 

7:37-52) e culmina em fortes declarações com respeito à origem de Jesus e sua pessoa (Jo 

8:12-59). É exatamente no meio dessa discussão que surge o texto da mulher adúltera, em que 

Jesus é questionado a pôr em prática seus ensinos e crenças (Jo 7:53- 8:11); porém, 8:12 

retoma a discussão do capítulo 7 sobre a pessoa de Jesus.  

 

Ambos os capítulos – 7 e 8 – estão permeados por uma série de breves diálogos. O 

leitor atento também poderá perceber uma linguagem comum aos dois capítulos, revelando 

uma continuidade da ideia central do discurso, iniciado no capítulo 7 e interrompido pelo 

relato da adúltera
17

. 

 

Alguns pontos comuns entre os dois capítulos são: o tema da origem e ocultamento do 

Messias aparecem em João 7:10 e 8:59 (KONINGS, 2000, p. 193).  Também em João 7:29 e 

8: 18 surge a questão da origem de Jesus como Messias e a quem ele testifica.  Nas passagens 

7:33-36 e 8:21-22 Jesus diz que iria se retirar, e para onde iria não poderiam ir; aqui, o centro 

do diálogo é a partida de Jesus, e que Ele iria para o lugar de onde viera. 

 

O mesmo ocorre em 8:13-15, 42, em comparação a 7:28-29: o testemunho de Jesus era 

verdadeiro devido àquele que O enviara. Em suma, há elementos de ligação entre 7:1-52 e 

8:12-59 que podem indicar que esses textos pertenciam a uma mesma seção. Brown (1966, p. 

349) acredita que o evangelista estava descrevendo a mesma cena de duas formas. Bultmann 

(1971, p. 105) crê simplesmente que o autor do QE está repetindo por duas vezes o que foi 

dito. 

 

Nascimento (2010), em sua esclarecedora tese doutoral, aponta alguns elementos 

temáticos e textuais de unidade entre os capítulos 8 e 9, ligados organicamente pelo tema do 

pecado (a`marti,a|) que aparece nos textos de João 8:21, 24, 34 e 9:24 e 31.  O autor afirma 

que dois outros temas aparecem repetidos no bloco de 7 a 10: (1) ci,sma ou=n evge,neto = 

houve 

                                                           
17

 Para uma maior análise da Perícope da Adúltera ver: BARRETT (1956, p. 490); BROWN (1966, p. 

332-33); BRUCE (1987, p. 351-2); CARSON (2007, p. 334); METZGER (1994, p. 219-22); 

PAROSHI (2007,  p. 200). 
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dissensão (Jo 7:43 e 10:19), e (2) Daimo,nion e;ceij = demônio tens (Jo 7:20, 8:49, 52 e 

10:20). No entanto, Nascimento lembra que apesar desses temas estarem unidos por tempo, 

lugares e pessoas envolvidas na discussão, eles diferem porque, nos capítulos 7 e 8, “se trata 

de uma controvérsia com Jesus, enquanto o capítulo 9 trata de uma dissensão a propósito de 

Jesus” (p. 96).  

 

Por sua vez, Martyn (1968) distingue o capítulo 9 da unidade dos capítulos anteriores, 

sob o argumento de que os capítulos de 5 a 7 são mais variados e complexos que o capítulo 9.  

Esse autor separa dois ciclos no bloco 5 a 10, afirmando que o bloco A começa no capítulo 5 

e o bloco B começa no capítulo 9, sendo que cada ciclo começa no sábado e termina com uma 

perseguição a Jesus (p. 149-152).  

 

Finalmente, as margens da perícope proposta (Jo7:1- 8:59) revelam uma introdução e 

uma conclusão, ambas tratando do mesmo assunto:  

(Jo 7:1b) o[ti evzh,toun auvto.n oi` VIoudai/oi avpoktei/naiÅ / porque os judeus 

queriam matá-lo. 

(Jo 8:59)  +Hran ou=n li,qouj i[na ba,lwsin evpV auvto,n\/  pegaram pedras para atirar 

nele. 

 

 Em vista disso, o capítulo 9 deve ser separado dos capítulos 7 e 8, pois – embora estes 

últimos pertençam ao bloco maior de 5 a 10 –, em seu contexto micro devem ser vistos como 

uma unidade separada dos capítulos 5 e 6 e dos capítulos 9 e 10.   

 

Pode-se perceber, entretanto, que a perícope em análise (João 7) está localizada dentro 

da  unidade de 5 a 10, contendo elementos que ligam esses capítulos entre si, com temas 

como: a Lei, o Messias, que se fazia igual a Deus (Jo 5: 18, 8:19 e 10:30), a origem desse 

Messias (Jo 7:28-29 e 8:16), a ameaça de restrições para quem seguisse Jesus (Jo 7:13 e 9:22), 

apedrejamento (Jo 8: 59, 10:31), e luz do mundo (João 8: 12 e 9:5); portanto, o capítulo 7 

apresenta, dentro desse bloco maior (5 a 10), o centro da discussão para a comunidade 

joanina. 

 Dodd (1977) sustenta que, neste bloco, os capítulos 7 e 8 são centrais, com uma 

aparência de material disparatado. Em suas palavras, “o evangelista reuniu nesta perícope boa 
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parte do que ele tinha a dizer em resposta às objeções judaicas contra as pretensões messiânicas 

sustentadas por Jesus” (p. 456). Vidal (1997) lança luz sobre esses conflitos ao sustentar que o 

desaparecimento da primeira geração de cristãos e a preocupação de uma geração que sentia a 

necessidade de justificar sua crença atual, e que sofria a expulsão do seio do judaísmo, marcaram 

o início daquilo que mais tarde se tornaria a benção sobre os hereges (Birkat haminin). A 

delicada situação política, social e religiosa daquela época são a chave para hoje se compreender 

o tom geral dos escritos joaninos, que já não correspondia à renovação das tradições básicas, mas 

significavam a substituição dele” (p. 23-4).    

 

2.4 A Divisão da Perícope 

 

Embora esta pesquisa reconheça o bloco geral dos capítulos 5-10 e a unidade literária de 

7 e 8, a delimitação, divisão e estudo da perícope será reservada para os versos que 

compreendem de João 7:1 a 7:53.  A razão para tal delimitação no vasto campo de estudo que a 

perícope oferece firma-se em uma subdivisão da unidade 7-8 com elemento geográfico – “e cada 

um foi para sua casa” (Jo 7:53). 

 

Dodd (1977, p. 448-9)
18

 divide o capítulo 7 em seis partes: 

1º.   Introdução: João 7:1-10; 

2º.   Cena durante a Festa, na ausência de Jesus: João 7:11-13; 

3º.   Primeiro Diálogo: Jesus na Festa; tema: Moisés e Cristo: João 7:14-24; 

4º. Segundo Diálogo: as pretensões messiânicas de Jesus. Os interlocutores são 

principalmente hierosolimitas, a multidão, os fariseus ou judeus. Jesus faz apenas 

duas breves intervenções; 

5º. Terceiro Diálogo: introduzido por um dito oracular de Jesus e continuado pela 

multidão;  tema: as pretensões messiânicas de Jesus;  

                                                           
18

 DODD faz sua divisão considerando o capítulo 8; portanto, ele acrescenta mais três divisões. 
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6º.  Quarto diálogo: o mesmo tema prossegue. Os interlocutores são os sumos-sacerdotes 

e os fariseus, seus u`phre,tai (ajudantes, auxiliares) e o senador Nicodemos. Jesus 

está fora da cena. 

 

Brown (1966, p. 310-331) sugere a divisão desse capítulo com uma introdução e duas 

cenas, com suas subdivisões:  

1º.  Introdução (Jo 7:1-13): Jesus irá à festa? 

2º.  Cena 1 (Jo 7:14-36):  

(a) Direito de Jesus de ensinar, a retomada da questão do sábado (14-24); 

(b) A origem de Jesus, seu retorno para o Pai (25-36). 

3º.  Cena 2: Jesus no último dia da festa (Jo 7:37-52) 

(a) Jesus, a fonte de água viva (37-39); 

(b) Reação às declarações de Jesus. (40-52). 

 

Barrett (1956, p. 260) divide o mesmo capítulo em duas partes:  1º.  A ida para 

Jerusalém; 2º. A “Controvérsia em Jerusalém”. Para esse autor, a discussão no capítulo 7 vai 

culminar com a seção do capítulo 8:12-59, que ele chama de: Quem é Jesus?  

 

Outra proposta sugestiva vem de Schnackenburg (1980, p. 195), que divide esse capítulo 

da seguinte forma: 

1º. Antes da Festa: Conversação de Jesus com seus irmãos incrédulos e a opinião em 

Jerusalém (7:1-13); 

2º.  Jesus em Jerusalém no meio da semana da festa (7:14, 25-36); 

3º.  O último dia e o dia ápice da Festa (7:37-42).
19

 

  

Após análise das diversas propostas de divisão da perícope, a sugestão desta pesquisa não 

dista das propostas já expostas por estudiosos do QE, ou seja: a perícope deve ser dividida em 

                                                           
19

 Muitas sugestões de divisões são sugeridas por especialistas da área.  Para uma análise mais ampla, 

além das obras citadas ver: MARTYN (1968, p. 50); VELOSO (1984, p. 180-192); CARSON (2007, p. 

305-337); BRUCE (1987, p. 150-168). 
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três partes: (1) A ida para Jerusalém (7:1-13); (2) A discussão em Jerusalém durante a Festa 

(7:14- 36); e (3) O último dia da Festa (7: 37-52). 

 

 A perícope apresenta algumas características estilísticas significativas do QE, as quais 

muito podem contribuir não só para o estudo do QE como também para a pesquisa sobre o 

Messias e as discussões que giram em torno deste tema. Brown (2004, p. 459-463) faz uma 

excelente condensação das características literárias do QE, que serão expostas a seguir e 

apresentadas dentro da perícope em análise. 

 

1- Formato Poético: este estilo está muito presente no prólogo joanino, e até 

mesmo marcado por estrofes. Basta um bom conhecimento do grego e uma breve leitura 

para se perceber uma estrutura poética no prólogo do QE : 

 1 VEn avrch/| h=n o` lo,goj( kai. o` lo,goj h=n pro.j to.n qeo,n( kai. qeo.j h=n o` lo,gojÅ  
  2 ou-toj h=n evn avrch/| pro.j to.n qeo,nÅ  

 
3  pa,nta diV auvtou/ evge,neto( kai. cwri.j auvtou/ evge,neto ouvde. e[nÅ o] ge,gonen 

 
4  evn auvtw/| zwh. h=n( kai. h` zwh. h=n to. fw/j tw/n avnqrw,pwn\  

 
5  kai. to. fw/j evn th/| skoti,a| fai,nei( kai. h` skoti,a auvto. ouv kate,labenÅ 

 
6  VEge,neto a;nqrwpoj( avpestalme,noj para. qeou/( o;noma auvtw/| VIwa,nnhj\ 

 
7  ou-toj h=lqen eivj marturi,an i[na marturh,sh| peri. tou/ fwto,j( i[na pa,ntej 

pisteu,swsin diV auvtou/Å 

 8  ouvk h=n evkei/noj to. fw/j( avllV i[na marturh,sh| peri. tou/ fwto,jÅ   

 

Brown (2004) salienta, porém, que nos discursos joaninos ocorre “o que alguns 

chamariam de discurso semipoético”, que tem como característica poética não as rimas, nem o 

paralelismo, mas sim o ritmo, isto é, linhas de extensão aproximada com cada uma delas 

constituindo uma oração. O autor ainda ressalta que, embora sua teoria seja questionada, os 

discursos joaninos deveriam ser impressos em formato poético; 

 

2- Mal-entendido: Os discursos do QE estão repletos de mal-entendidos: no 

capítulo 7, Jesus profere verdades que seus ouvintes não compreendem, diz aos seus 

ouvintes que ele vem da parte daquele que O enviou e seus ouvintes não entendem, pelo 
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menos no início (Jo 7:28-29); acrescenta que para onde Ele vai seus ouvintes não podem 

ir (Jo 7:34-35); também promete rios de água viva e o autor do QE explica que Ele falava 

sobre o Espírito que haveria de enviar (Jo 7:38-39); 

3- Duplos significados: Brown afirma que os duplos significados levam 

algumas vezes a mal-entendidos; em outras, mostram um aspecto multifacetado da 

revelação. Para o autor, este estilo literário revela os níveis temporais da redação do QE – 

ora o autor fala sobre o contexto histórico de Jesus, ora escreve refletindo a situação da 

comunidade do QE; 

 

4- Ironia: este estilo literário apresenta-se no QE ao colocar, na boca dos 

inimigos de Jesus, frases incrédulas, vexatórias – quando Jesus falava seus inimigos não 

compreendiam.  Isto é exposto pelo autor do QE como uma forma de mostrar que os 

inimigos da comunidade não tinham entendimento das coisas do alto/sagradas (Jo 7:35); 

 

5- Inclusões e transições: formas cuidadosas feitas pelo autor, que insere sua 

explicação no final de um discurso de Jesus, ou diálogo, seja para fazer ligação com uma 

outra seção, seja porque ele conclui o que aconteceu antes ou introduz o que irá acontecer 

depois; 

 

6- Parênteses e nota de rodapé: notas explicativas que o autor insere, 

explicando termos e citações semíticas (Jo 9:7), e mesmo esclarecendo frases de Jesus de 

um ponto de vista posterior (Jo 7:39).  Estas explicações, inseridas no texto, refletem uma 

tentativa de firmar sua teologia. 

 

2.5 Divisão e breve análise da Perícope 

 

Segundo Lindars (1981, p. 277), o capítulo 7 – juntamente com o capítulo subsequente – 

configura-se como o mais difícil do QE. Ele contém diálogos que tratam da perspectiva 

messiânica, da reação de grande parcela da população da época em oposição a Jesus, reação essa 

que cresce devido à sua identidade e origem. Como citado acima, este trabalho analisará o 

capítulo 7 com a seguinte sugestão de divisão: (1) A ida para Jerusalém (7:1-13); (2) A discussão 

em Jerusalém durante a Festa (7:14- 36); e (3) O último dia da Festa (7: 37- 52). 
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 (1) A ida para Jerusalém (7:1-13): o capítulo começa afirmando que Jesus já não 

“queria andar pela Judéia” (Jo 7:1b). Barrett (1956, p. 255) diz que a expressão peripatei/n 

(andar)  “é usada algumas vezes por João simbolicamente significando andar tanto em luz como 

em trevas, mas também traz o significado de conduzir a vida ou passar um tempo”.  Exemplo 

mais claro pode ser encontrado em João 11:54.  

Já em João 7:2 (Estava próxima a Festa dos Tabernáculos) do Quarto Evangelho o 

versículo se inicia após uma ruptura de tempo, desde o evento anterior, nos capítulos 5 e 6, e 

revela um rápido debate entre Jesus e seus irmãos, que pedem para que Ele se dirija a Jerusalém 

a fim de mostrar suas obras por ocasião da festa. Essa festa compunha-se de uma peregrinação de 

oito dias, quando os judeus subiam a Jerusalém para celebrar a colheita das uvas de 

setembro/outubro (BROWN, 2004, p. 459-463); também era marcada pelos rogos em favor das 

chuvas. Como uma procissão diária saía da fonte de Siloé e levava água até o Templo, era a 

oportunidade para Jesus dizer que Ele era a fonte da água e convidar o povo a beber dEle (Jo 

7:37-38). 

 

Em João 7:3, o QE usa também o termo “odiar” nos lábios de Jesus: ouv du,natai o` 

ko,smoj misei/n u`ma/j( (Não pode o mundo vos odiar), expressão que também aparece em João 

3:20: pa/j ga.r o` fau/la pra,sswn misei/ to. fw/j (Pois todo aquele que faz o mal odeia a luz), 

mostrando que aqueles que não sofriam o ódio e perseguição do mundo (ko,smoj) não faziam 

parte da luz. Outros textos que trazem o termo (mise,w) no QE refletem um conforto aos que 

eram perseguidos na comunidade, como lhes dizendo que os que sofrem a perseguição são os 

que pertencem à luz ( Jo 15:18, 19, 23, 24, 25, e 17:14). 

 

Barrett (1956, p. 256) também sugere que a expressão oi ἀdelfoi (os irmãos) em 7:3, que 

aparece rapidamente em 2:12, se refere aos irmãos de Jesus como família sanguínea. O texto 

mostra a incredulidade deles na pessoa de Jesus (João 7:5). Explicando melhor, na expressão 

fane,rwson seauto.n tw/| ko,smw| (manifesta-te ao mundo) Martyn (1968, p. 57) sugere que seus 

irmãos falam do mundo sem reconhecerem que eles representavam o mundo incrédulo – aqui se 

apresenta uma ironia joanina. Este autor sustenta que o capítulo 7, juntamente com o capítulo 5 

forma um drama de dois níveis. O capítulo 7 revela os atos de cura de Jesus e seus duros 

discursos (Jo 4:46-54; 5;1-18 e 6), que geraram muita especulação em torno de sua pessoa, 
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levando ao capítulo seguinte em que Jesus vai esclarecer sua origem e local de partida, e que 

culmina com a grande pergunta dos fariseus: “Quem pois te fazes ser? (Jo 8:53). 

 

 Em 7:8 aparece a resposta de Jesus aos seus irmãos: “evmo.j kairo.j ou;pw peplh,rwtai”, 

que pode ser um eco de Marcos 1:15: “E dizendo: O tempo está cumprido (peplh,rwtai o` kairo.j) 

e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, e crede no evangelho”. O autor do QE sugere 

que o tempo prometido não foi cumprido no ministério de Jesus, mas apenas em sua morte e 

exaltação. 

 

Tanto em seu início como em sua conclusão, a perícope enfatiza que Jesus corria perigo 

de vida: 7:1: auvto.n oi` VIoudai/oi avpoktei/naiÅ (os judeus procuravam matá-lo); 7:13: uvdei.j 

me,ntoi parrhsi,a| evla,lei peri. auvtou/ dia. to.n fo,bon tw/n VIoudai,wn (ninguém, todavia, 

falava abertamente a respeito dele por causa do medo dos judeus). Outras expressões 

semelhantes ainda vão aparecer na perícope, mostrando o ódio dos judeus para com Jesus e 

enfatizando e revelando o motivo desse ódio: 

 

 (2) A discussão em Jerusalém durante a Festa (7:14-36): Schnackenburg (1980) 

localiza os versos 14 a 24 da perícope como pertencentes ao capítulo 5. Segundo o autor, ao 

chegar a Jerusalém Jesus se revela aos seus ouvintes no meio da semana; 7:14 diz: ;Hdh de, tῆs 

ἐortῆs mesou,hj .anebh Ἰησοῦς εἰς to. Iero.n kai. ἐdi.daske  (Já então a festa estando pela metade 

subiu para o templo e ensinava). Os habitantes de Jerusalém ficam surpresos com os ensinos de 

Jesus e começa então uma discussão em torno das revelações que Ele apresenta (7: 25-27). 

 

O tema do envio é introduzido no capítulo 7:16, em ligação com o ensino de Jesus: H 

evmh. didach. ouvk e;stin evmh,( avlla. tou/ pe,myanto,j meÅ (Respondeu a eles Jesus e disse, o 

meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou), como que formando uma base para os 

ensinamentos sobre a origem do Messias. 

 

Em 7:19-20 surge novamente o tema do perigo de vida que Jesus corria: ti,, me zhtei/te 

avpoktei/naiÈ (por que procurais me matar?); contudo, aqui a ênfase é colocada no fato de os 

judeus não observarem a Lei que tanto veneravam e da qual se diziam guardadores. Em 
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Jerusalém, Jesus aparece no Templo – símbolo e catalisador da religião judaica –, falando sobre 

a lei e afirmando que esta não era de fato observada por eles (7:14 e 19). 

 

Nesta seção o autor faz questão de mostrar que os habitantes de Jerusalém estão no centro 

da discussão com Jesus (7:25-27), enquanto a multidão o reconhecia como profeta ou mesmo 

como o Cristo (7: 40-41).  

 

Ainda dentro dessa discussão sobre os ensinos de Jesus, aparece a questão da sua origem 

em 7:28-29, por meio dos verbos pe,mpw e avposte,llw, utilizados no Quarto Evangelho para 

tratar da origem e autoridade do logos (palavra) encarnado, certamente remetendo à comunidade 

joanina que discutia o assunto do Messias em busca de sua identidade (VELOSO, 1984, p. 39). 

Nota-se aqui também que Jesus se descreve como aquele que conhece Jeová por causa de sua 

procedência divina.  Ele diz, ἐgw, oἶda auto.n ὄti par . αὐτού eἱmi (eu o conheço, porque venho 

da parte dele) (Jo 7:29). Para Konings (2000, p. 199), o autor do QE usa ironia nestes versos 

(Vós me conheceis e sabeis de onde eu sou?), pois os inimigos de Jesus em realidade não 

conheciam sua origem, nem aquele que O enviara. 

 

Na sequência (João 7:30), o texto do QE mostra que os ensinos de Jesus sobre sua origem 

fizeram com que os líderes judaicos permanecessem no intento de O prejudicar. Certamente 

pretendiam não apenas prendê-lo, e isto ficou claro em versos anteriores, em que o autor coloca a 

multidão falando da intenção dos fariseus de matar Jesus (Jo 7:25); 

 

(3) O último dia da Festa 7: 37-52: o texto volta a enfatizar uma mudança de tempo, 

levando a discussão de Jesus com seus ouvintes para o último dia da Festa dos Tabernáculos – 7: 

37: 7: 37:  VEn de. th/| evsca,th| h`me,ra| th/| mega,lh| th/j e`orthj/ (no último dia, o grande dia 

da festa). Se o texto de 7:14 diz que a primeira parte das discussões aconteceu no meio da festa, 

sua retomada a partir do verso 37 mostra que a discussão que se seguiu ocorreu em torno de 

quatro dias depois (LINDARS, 1981, p. 297).
20

 

                                                           
20

 Lindars diz que os estudiosos ficam indecisos quanto ao último dia corresponder ao sétimo ou oitavo dia, pois 

Levíticos 23:33-43 fala de sete dias de festa como uma ordem de legislação, mas acrescentando um dia de descanso 

solene ao final.  
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Essa discussão volta a acontecer em torno da pessoa de Jesus, que se apresenta não como 

aquele que é a água da vida somente, mas como alguém que pode conceder aos homens a água 

da vida; pelo contexto, fica claro se tratar do Espírito Santo (7:39). Schnackenburg (1980, p. 

211) observa que, no último dia da Festa dos Tabernáculos, os sacerdotes tomavam a água da 

fonte de Siloé e davam sete voltas com a água em torno do altar. Cabe ressaltar que no capítulo 9 

do QE, Jesus envia o cego para o tanque, que em hebraico se chama Shalah (enviar) e que no 

Antigo Testamento recebe vários sentidos (Ex 3:12; JZ 6:14; I Sm 15:1, Jr 19:14 e 15), 

relacionados tanto à missão que o enviado deve cumprir quanto a outros sentidos em que o nome 

do “enviado” nem sequer é enviado; mesmo assim, o objetivo é alcançado (2 Sm 11:6; Gn 38:25; 

Gn 42:4).  

 

Ao que tudo indica, os tradutores da Septuaginta perceberam essa ênfase de sentidos 

sobre Shalah (enviar). Veloso (1975, p. 30-4) destaca alguns exemplos das 26 vezes em que 

pe,mpw aparece na LXX (Ex 27:42; Ed 4:14, 5:17; I Sm 20:20), como também das 732 vezes 

em que avposte,llw, está presente (Gn 8:8, 20:2, 28:26, 31:4; Ex 3:14-15, 8:28).  

 

Konings (2000) lembra que a imagem da água corresponde a muitos textos do AT: “a 

água saindo do Templo em Ez 47:1-2, ou da nova Jerusalém em Zac 14:8, pois Jesus é o novo 

Templo João 2:21”, e ressalta que o verso 39 “explica o que o símbolo da água significa no 

tempo do leitos” (p. 203). 

 

Em suma, esta seção mostra que os ouvintes de Jesus se dividiam em três grupos: o 

primeiro, que dizia ser Ele um profeta ou Cristo (7:40-41a); o segundo, que ficava em dúvida 

sobre quem Ele é e de onde vem (7:41 b); e o terceiro – o grupo dos fariseus que não crê (7:47-

48), e que ironicamente contava com Nicodemos defendendo Jesus. Novamente pode-se 

observar uma espécie de ironia joanina colocando entre os ferrenhos inimigos de Jesus um 

defensor (7:50-52). O texto conclui afirmando que cada um foi para sua casa.  
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2.6 Conclusão Parcial 

 

A análise do texto grego, sua tradução e a estrutura da perícope revelam que o QE é 

constituído por diálogos com frases curtas e temas profundos, mas tratados de maneira direta e 

com termos que podem carregar sentidos teológicos maiores.  

 

Como sugere Nascimento (2010), o autor do QE utiliza nesta perícope uma “linguagem 

figurada, simbólica, com metáforas, ironias, mal-entendidos, duplos sentidos, para descrever o 

ministério e a identidade de Jesus, sobretudo falar de sua origem divina e sua filiação com o 

Pai”. O autor do QE também opta por trabalhar os capítulos 7 e 8 como uma unidade literária 

que completa os blocos 5 e 6. Prosseguindo com a discussão da filiação divina de Jesus, nos 

capítulos 7 e 8 o autor trabalha de onde vem este Jesus/Messias e quem Ele é (João 7:28-29 e 

8:53). Paralelamente, os elementos de tempo, pessoas e lugar reforçam a unidade desses 

capítulos, aos quais se somam as evidências que mostram a continuidade do tema do capítulo 7 

também a partir de 8:12. 

 

Segundo Martyn (1968, p. 149-152), deve-se distinguir o capítulo 9 da unidade dos 

capítulos anteriores, com base no argumento de que os capítulos de 5 a 7 são mais variados e 

complexos em comparação ao capítulo 9. O autor separa os capítulos de 5 a 10 em dois blocos: o 

bloco A, que começa no capítulo 5, e o bloco B, com início no capítulo 9, sendo que cada ciclo 

começa no sábado e termina com uma perseguição a Jesus. 

 

A discussão apresentada pelo autor do QE ao longo do capítulo 7 mostra a linguagem 

ousada e agressiva do autor contra os inimigos da comunidade que não entendem as palavras de 

Jesus, não sabem de onde Ele vem e assim não O reconhecem como o Messias. A penúltima 

parte da perícope apresenta a origem desse Messias a partir dos verbos sobre os ensinos de Jesus; 

surge também a questão de Sua origem em João 7:28-29, por meio dos verbos pe,mpw e 

avposte,llw, utilizados no Quarto Evangelho para tratar da origem e autoridade, que torna ainda 

mais curiosa a linguagem do autor do QE. 
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Por conseguinte, a importância do capítulo 7 é tamanha dentro do QE que o evangelista 

reuniu nesta perícope boa parte do que tinha a dizer em resposta às objeções judaicas contra as 

pretensões messiânicas sustentadas por Jesus. 
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3 ANÁLISE HISTÓRICO-LITERÁRIA. VOZES EM CONFLITO DENTRO DO TEXTO 

 

3.1 Introdução 

 

 Muitos estudiosos da Bíblia têm uma falsa visão das origens do cristianismo, que Pablo 

Richards (1995) chama de “Visão Constantiniana”, um legado deixado por Eusébio de 

Cesaréia
21

. Richards a chama de história oficial, mas esta não é a real história do cristianismo. 

Para o autor, a história do cristianismo é tão plural quanto a do judaísmo – não havia um só 

corpo doutrinário, nem mesmo uma só estrutura eclesiástica.  Em consequência, desde o seu 

início o cristianismo apresentou as mais variadas tendências religiosas (p. 286-8).   

 

Em realidade, Richards aponta dois grandes erros na interpretação da história do 

cristianismo entre os anos de 30-70 d.C, sendo o primeiro de ordem cronológica, com base em 

uma visão distorcida dos quatro evangelhos:  

Os evangelhos são interpretados como uma narração histórica direta da atividade de 

Jesus, especialmente no que se refere à fundação e organização da igreja. Dá-se um 

salto histórico, na imaginação, dos anos 30 d.C para os anos 70-135 d.C, que é 

propriamente o período de organização dos diferentes modelos da igreja. Salta-se o 

período 30-70 d.C (desde a morte de Cristo até a destruição de Jerusalém), que 

corresponde ao período da expansão evangelizadora do cristianismo, essencialmente 

missionário e carismático, ou seja, marcado pela irrupção expansiva do Espírito na 

história. O tempo da Missão e do Espírito (30-70 d.C) antecede o tempo de organização 

das igrejas. Primeiramente vem a missão e depois a igreja, e não o contrário – como se 

pensa no imaginário hoje dominante. (RICHARDS, 1995, p. 286-7)  

 

O segundo erro é de ordem geográfica, pois por vezes se apresenta a ideia de que o 

cristianismo foi um movimento que avançou de Jerusalém para Roma, passando por Antioquia, 

Galácia, Éfeso, Corinto etc. Nessa visão de avanço geográfico ficam de fora a Galileia, a 

Samaria e o sul da Assíria, que – para Richards – representam “o berço mais antigo e 

fundamental das origens do cristianismo” (p. 289). Obviamente, na presente pesquisa o que cabe 

identificar é a influência dos judeus no QE, mas deve-se ter sempre em mente que, embora seja 

importante essa localização do QE, exista uma enorme discussão sobre a origem do mesmo
22

 – 

                                                           
21

 Historiador eclesiástico (263-339), bispo de Cesaréia, que escreveu o livro História Eclesiástica em 10 volumes, 

na época do Imperador Constantino. 
22

 Ver CARSON (2007), BROWN (2004) e VIDAL (1997).  
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entre Éfeso e Sul da Assíria e outras sugestões menos relevantes –, o fato é que, na época da 

redação final do QE, a comunidade sofria pela oposição dos judeus, que expulsavam da sinagoga 

os que declaravam ser Jesus o Messias
23

, não pela própria declaração messiânica e sim pelo tipo 

de Messias declarado.  

 

Ashton (2009, p. 100) faz um amplo comentário sobre o Quarto Evangelho e os temas 

que o cercam. O autor entende que o QE aborda a comunidade joanina e os problemas ali 

enfrentados. No que tange às teorias acerca do QE
24

, na melhor das hipóteses elas são confiáveis; 

na pior, são enganosas. Desse modo Ashton ratifica que nas páginas do QE e das cartas que 

levam o nome de João na Bíblia (I, II e III João) está compilada uma quantidade de dados que 

permitem montar uma imagem da natureza e da história da comunidade; em outras palavras, a 

fonte mais segura para se entender o livro é o próprio livro, com suas informações implícitas e 

explícitas. 

 

Wengst (1988), porém, sustenta que a situação histórica pode ajudar na busca pelo 

enunciado teológico do QE, embora não deva “determinar seu conteúdo teológico” (p. 9). Com 

base em João 20:31, o autor mostra que o QE foi escrito com um propósito histórico; de fato, um 

texto não nasce fora de um contexto, daí a importância do contexto histórico na busca do seu 

sentido. No entanto, a história verdadeira pode simplesmente ser a história que foi contada, daí a 

importância de deixar o conteúdo do texto falar. 

Para Konings (2000), o QE é o livro da comunidade, pois “articula a vida da comunidade 

com aquilo que é anunciado a respeito de Jesus” (p. 38), ou seja, o autor a quem Konings 

                                                           
23

 RICHARDS (1995) afirma que, antes de analisar as origens do cristianismo é preciso estudar a experiência 

fundante que está na própria raiz do cristianismo (p. 289), ou seja, a mensagem proclamada era de extrema 

importância; a mensagem básica era o Messias vivo, e sua ressurreição era aprova de sua exaltação e da base do 

cristianismo. 
24

 BULTMANN (1971) criou a tão conhecida teoria das três fontes para o Quarto Evangelho: (1) Fonte 

Semeia-Quelle (Fonte dos Sinais) – todos os relatos de milagres encontrados no QE provêm desta fonte; o 

autor também atribui a ela muitos outros sinais além dos relatados em João; (2) Fonte dos Discursos – os 

discursos contidos no evangelho, utilizados pelo evangelista, foram extraídos desta fonte. Para Bultmann, 

três temas de discursos eram centrais no QE: 1º) O Revelador, que revelava a Si mesmo e manifestava o 

Seu significado; 2º) O Discurso dos Convites: o Revelador também apresentava convites para que O 

seguissem; 3º) As consequências da não aceitação: por meio de promessas e ameaças, o Revelador 

mostrava as consequências de segui-lO ou não; e (3) Fonte da Paixão – no entender do autor, o 

evangelista não havia se baseado nos sinóticos para estes episódios, pois acreditava na existência de uma 

fonte anterior a Marcos (p. 6-7).   
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denomina João escreve em face da realidade de sua comunidade, mas não apenas em função 

dela. Konings sustenta que os temas apresentados no QE ultrapassam a realidade da comunidade, 

a expulsão da sinagoga, o conflito com os judeus, o Império Romano e os excluídos; vão além da 

realidade circunstancial e refletem no QE o âmbito do ko,smoj (mundo) em rejeição a “a oferta 

de Deus e de seu enviado (Jesus)” (p. 39-40), lançando luz sobre o conflito entre o mundo de 

cima e o mundo de baixo, entre a luz e as trevas. Em vista disso, como o autor sugere, a análise 

dos conflitos nas páginas do QE também poderá apresentar aspectos de um conflito maior que 

pode levar ao tema da discussão sobre o Messias (sua identidade e origem). 

 

A explanação de Veloso (1984), como já citado na página 26 (subseção 1.3.2), pode 

contribuir significativamente para os objetivos deste trabalho. De maneira bastante ampla ele 

expõe as questões de debate em torno do QE e conclui que o propósito e os destinatários deste 

evangelho estão diretamente relacionados (p. 7). O autor considera que o QE foi escrito com os 

seguintes propósitos apologéticos: contra os discípulos de João; contra os cristãos heréticos e  

contra os judeus. No entanto, o próprio Veloso lembra que no QE nenhuma hipótese deve ser 

tomada de maneira independente das demais. 

O fato é que nas páginas do QE são apresentados diversos conflitos que podem revelar as 

discussões em torno das quais o autor do QE produziu seu texto em defesa das próprias crenças, 

como sugere Izidoro (2008, p. 23-4): “O cristianismo desde seu início compreendeu grandes 

esforços individuais e coletivos para estabelecer, talvez, um possível perfil de Jesus que 

catalisasse as diversidades e as expectativas messiânicas”.  

 

3.2 Os Judeus no QE 

 

A expressão VIoudai/oj (Judeus) aparece 68 vezes no QE, que “se distingue não só pelo  

uso mais frequente do termo, mas pelo diferente emprego que faz do mesmo... os judeus 

aparecem como um corpo de pessoas cuja nota essencial consiste em hostilidade para com Jesus 

e rejeição da sua missão”
25

. Balfour (1997) lembra que pode-se pensar que a forte ênfase do QE 

no debate de Jesus com as autoridades judaicas reflita um antissemitismo, mas lança a ideia de 

                                                           
25

 BALZ e SCHNEIDER (2005, p. 2022). Para maiores detalhes dos textos em que aparece a expressão VIoudai/oj, 

ver: Concordância Fiel do Novo Testamento (1997, p. 361).  
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que mesmo antes de 1945 alguns pioneiros começaram a argumentar que o sentimento 

antissemita já existia em outros escritos do Novo Testamento (p. 370). 

 

Balfour aponta para alguns sentimentos presentes em escritos do Novo Testamento, 

enquanto estudiosos do QE, como Ruether (1974), discorrem sobre o antissemitismo joanino. 

Para esses autores, o QE era notavelmente contra "os judeus", porém Balfour sustenta que esse 

postulado antissemítico pendia mais para o antijudaísmo, ou seja, o QE se posicionava contra 

algumas posturas do judaísmo, não contra os judeus. Nessa direção, esse autor aborda algumas 

questões importantes relacionadas ao QE, como, por exemplo, qual teria sido a fé judaica do 

século I; em resposta, sustenta que ela abrangia uma grande variedade de vertentes, ligadas a 

uma expectativa messiânica.  

 

Balfour também questiona qual seria o antissemitismo no QE, visto que o evangelho não 

inclui todas as críticas judaicas. A forma genuinamente judaica de autocrítica é na verdade 

intrajudaica, ou seja, mais polêmica, em oposição à crítica externa da fé judaica, que é o 

antijudaísmo e não o antissemitismo. Outro ponto de defesa do QE é a indagação sobre como 

estariam as relações entre judeus e “outros” grupos judaicos no século I. Segundo o mesmo 

autor, os relacionamentos eram apresentados em bons termos, com exceção da situação de 

Alexandria, mas já o suficiente para mostrar que o evangelho não estava preocupado em 

sustentar um antissemitismo. 

 

Ao escrever sobre os judeus no QE, Wengst (1988) ressalta que o QE menciona o termo 

“os judeus” em 70 passagens, sendo que em 33 eles aparecem como inimigos de Jesus (p. 40); 

nos sinóticos esse termo é citado cinco vezes em Mateus, outras tantas em Lucas e seis em 

Marcos. Para o autor, essa ênfase negativa dos judeus no QE representa uma possibilidade 

interpretativa: o mundo que oprimia a comunidade era composto de judeus, visto que o 

evangelho fazia um paralelismo entre os judeus e o mundo (Jo 7:1 e 7:7). Wengst lembra que o 

autor do QE adapta sua exposição ao contexto de sua época; se ele reflete a perseguição por parte 

dos judeus, então o QE reflete “a situação das relações deste judaísmo com a comunidade 

joanina” (p. 49). 
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Ainda segundo Wengst, ao contrário dos sinóticos o QE apresenta o judaísmo como uma 

unidade que faz frente a Jesus, coisa que não existia na época (p. 41). No evangelho joanino o 

judaísmo aparece com magnitude unitária, de índole farisaica. É interessante observar que em 

João 1:19 aparecem os sacerdotes e levitas enviados a João; em João 1:24 os fariseus os tinham 

enviado, e também em João 8:13 surgem os fariseus discutindo com Jesus. Aqui eles são 

chamados de “os judeus” (João 8:22), o que pode ser uma inferência à época em que foi escrito o 

QE ou mesmo uma indicação de briga dentro da comunidade, em que aqueles que combatiam a 

fé no Messias de alguma forma estavam unidos contra a mensagem central de ser Jesus o 

Messias, mas não um Messias como comumente era pregado no judaísmo, e sim um Messias 

vindo do céu.  

 

Wengst lembra, porém, que o QE apresenta aspectos positivos em relação ao judaísmo; 

por exemplo, em João 4:9, junto ao poço de Jacó, a mulher samaritana trata Jesus como um 

indivíduo judeu. O autor ainda identifica Jesus com os judeus frente aos samaritanos em 4:22;  

Jesus também afirma que seu Pai é o Deus dos Judeus (Jo 8:54), e em 2:16 fala do templo judeu 

de Jerusalém como “a casa de meu Pai”. Segundo 1:49, 12 e 13, Jesus é o Rei de Israel. As 

escrituras dão testemunhos sobre ele. Em João 8:54 surge um equilíbrio entre a ideia de 

distanciamento e de aproximação do judaísmo. O texto diz: “É o meu Pai que me honra, a quem 

vocês chamam de vosso Deus”; ou seja, o Deus apresentado pelo QE não é outro Deus, mas o 

Deus dos judeus.  

 

Wengst crê que a discordância começa com a afirmação cristã de que Deus aparece em 

Jesus, seu enviado, e é conhecido apenas por ele, e que sem Jesus não há conhecimento de Deus 

(p. 51-2). Esta afirmação do autor remete à pesquisa do presente trabalho, que enfatiza a questão 

do envio do Messias como ponto central de discussão.  

 

Bultmann (2004) expressa a mesma opinião ao afirmar que “a comunidade primitiva 

retomou a pregação de Jesus e continuou a anunciá-la. E na medida em que o fez, Jesus tornou-

se para ela mestre e profeta, mas ele é mais, ao mesmo tempo o Messias, assim ela passa a 

anunciar e isto é decisivo” (p. 74).  
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Por outro lado, Brown (2000, p. 42) afirma que o conflito entre os judeus e a comunidade 

ocorreu na fase pré-evangélica (antes da primeira composição do QE).  Para o autor, no QE o 

termo “judeu” é usado na referência a autoridades judaicas e habitantes hostis da sinagoga que 

existiam no tempo do autor do QE. 

 

No QE a posição do judaísmo contra a comunidade pode estar motivada, sobretudo, pelo 

desejo de novamente consolidar a própria posição depois do desastre da guerra judaica, e 

certamente a postura de Jesus como o Messias seria o único caminho para se conhecer Jeová.  De 

alguma forma isso incomodava o judaísmo farisaico; assim, é compreensível que os fariseus, ao 

alcançarem o poder preponderante, tenham expulsado os cristãos da sinagoga. Contudo, o 

motivo da expulsão pode estar mais adiante. 

 

Os fariseus se firmaram no poder após 70 d.C, quando tomaram a lei como orientação 

dessa reestruturação. Isto se intensifica no QE, quando os adversários de Jesus apelam 

constantemente para a Lei (Jo 9:28; 12:34, 7:49), conflito esse que culminaria com a expulsão 

dos cristãos da sinagoga – o QE menciona esta expulsão por três vezes (Jo 9:22; 12:42; 20:19); 

porém, Wengst acredita que “nenhuma das três se trata do tempo de Jesus” (p. 53), ou seja, elas 

indicam um problema crucial no tempo do evangelista.  

 

Desse modo, Wengst (1988) liga o problema e o contexto que a comunidade enfrentava 

com os destinatários do QE.  Nessa perspectiva, se o fato da expulsão da sinagoga foi um grave 

problema para a comunidade, conclui-se que essa comunidade era formada basicamente de 

judeus cristãos. No entanto, cabe lembrar que algumas passagens ao longo do evangelho só 

podem ter sido dirigidas a leitores não judeus, o que mostra que a comunidade também incluía 

membros do meio gentílico.   

 

Brown salienta que foi “a presença de um novo grupo contrário ao Templo e seus 

convertidos samaritanos” que fez surgir um clima tenso entre os cristãos da comunidade joanina 

e os VIoudai/oj (judeus) que são apresentados no QE como já distantes da comunidade joanina. 

Em João 13:33, 15:25 e 10:34, o autor do QE coloca nas palavras de Jesus esse distanciamento 

dos judeus, quando fala “dos Judeus e do que está escrito na lei deles”.  Para o autor joanino, a 
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Lei já não é mais a sua Lei (de Jesus) mas somente a dos judeus. Segundo Brown (2000, p. 42), 

estes judeus podem ser os sumos sacerdotes e os fariseus (Jo 18:3, 12:8, 13 e 22). 

Nascimento (2010) observa que, enquanto na maioria das vezes o QE trata os judeus de 

uma perspectiva negativa, também diferencia o termo VIoudai/oj (judeus) de Israh.l (Israel). No 

QE, enquanto os judeus rejeitam Jesus como Messias e o perseguem, o termo “Israel” representa 

a continuidade do Antigo Testamento no Novo Testamento; assim, Jesus se revela para Israel (Jo 

1:31) e Natanael é elogiado por Jesus não como um autêntico judeu, mas como um israelita (Jo 

1:47). 

 

Vale ressaltar, porém, que embora alguns sugiram que o termo VIoudai/oj deva ser 

traduzido como autoridades judaicas (Jo 1:19; 2:18; 5:16; 7:13; 9:22; 11:18; 18:3136,38; 19:7, 

12), Brown (2000, p. 43) e Nascimento (2010, p. 66) preferem ser mais cuidadosos e lembram 

que:  

João emprega deliberadamente o mesmo termo para as autoridades judaicas do Tempo 

de Jesus e para os habitantes hostis à sinagoga do seu próprio tempo. Durante a vida de 

Jesus os sumos sacerdotes e alguns dos escribas no Sinédrio eram hostis a Jesus e 

tiveram parte na sua morte – eu julgaria isto o mais fundamental da história. Os que 

expulsaram os cristãos joaninos e os que estão matando (Jo 16:2) são considerados 

como herdeiros do grupo anterior. Assim, nos dois planos em que o evangelho deve ser 

lido, o termo se refere a ambos.  

 

Cabe também reforçar que, embora o termo “judeus” em geral soe de forma negativa 

dentro do QE, devido às duras palavras a eles dirigidas – os judeus são chamados de filhos de 

Satanás em João 8:44 –, em algumas passagens o autor lhes reconhece pontos positivos. Eis 

alguns exemplos: Jesus afirma que a salvação vem dos judeus em João 4:22; muitos judeus 

creram nEle (Jo7:31; 8:31); alguns judeus ficam maravilhados ao ouvi-lO (Jo 7:15); a família de 

Lázaro, que era judia, é amiga de Jesus. Como se vê, nem tudo no QE é contrário aos judeus, 

embora haja uma aversão ou antipatia por parte do autor em relação àqueles que ele considere 

como judeus; portanto, o QE é no máximo antijudaico, e não antissemita. 

 

3.3 Os Batistas no QE 

 

Lockmann (1992, p. 41-8) afirma que a figura de João Batista teve uma relevância 

significativa especial para as comunidades cristãs no século I, sendo o personagem histórico mais 
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citado nos evangelhos depois de Jesus e Pedro. Ainda que a figura de João Batista não apareça 

explicitamente no centro do debate em torno da perícope em análise, Brown (2000) afirma que a 

“comunidade estava envolvida em uma disputa com os seguidores de João Batista que rejeitavam 

Jesus e afirmavam que seu mestre era o Messias ou pelo menos o enviado de Deus” (p. 30). 

Embora Brown justifique que esse conflito aconteceu no que ele chama de primeira das cinco 

fases por ele propostas para o desenvolvimento da comunidade joanina, certamente os ecos desse 

conflito prosseguiram de maneira a incomodar em outras fases da comunidade. 

 

No QE a figura de João Batista aparece como profeta precursor, como um novo Elias (Jo 

1:6-7, 15, 27, 30; 3:28), ensinamento também presente no evangelho de Mateus 11:7-14, em que  

o evangelista põe nos lábios de Jesus a afirmação de que João Batista não só era um precursor 

mas também o Elias que haveria de vir ao mundo – uma referência direta extraída de Malaquias 

3:1 e Isaías 40:3. Lockmann também ressalta que os rabis pregavam que a vinda do Messias 

dependia de arrependimento e conversão; por isso, era indispensável que profetas surgissem para 

preparar o povo judeu para tal vinda, obviamente de acordo com o Antigo Testamento citado 

acima.  Nessa visão, Elias seria o grande profeta que antecederia o Messias. 

 

De fato, os sinóticos apresentam João Batista com características de precursor do 

Messias.  Em Mateus, a figura de João Batista aparece logo no início do evangelho, preparando o 

povo para a vinda do Messias; em Mateus 3:1-2 lê-se: “E, naqueles dias, apareceu João o Batista 

pregando no deserto da Judéia. E dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus”.  

No verso 3, o autor do Evangelho de Mateus entra na cena explicando que o pregador Batista “é 

o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do 

Senhor, endireitai as suas veredas” (Mt 3:3). Em sua introdução, Marcos sustenta que a intenção 

é falar do “princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus” (Mc 1:1), deixando claro o 

cumprimento da profecia do Antigo Testamento em João Batista ao acrescentar que: “Como está 

escrito nos profetas: Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho 

diante de ti. Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, Endireitai as suas 

veredas. Apareceu João batizando no deserto, e pregando o batismo de arrependimento, para 

remissão dos pecados” (Mc 2:2-3).  
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Do ponto de vista marcano, a pregação de João surte efeito pois Marcos afirma que “toda 

a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele; e todos eram batizados por ele no rio 

Jordão, confessando os seus pecados” (Mc 1:5). Percebe-se mais uma vez a narração de 

preparação do povo para o aparecimento do Messias.  O evangelho marcano deixa isso claro ao 

afirmar que João “pregava, dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual 

não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos 

batizado com água; ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo” (Marcos 1:1-8). Já Lucas 

começa o seu evangelho mostrando a providência divina no nascimento de João Batista mesmo 

antes de falar do nascimento de Jesus (Lc 1:5-25), citando também a fala de João pregando o 

arrependimento (Lc 3:3). 

  

O livro de Atos volta a falar da figura de João Batista, quando Paulo – passando por 

Éfeso – encontra alguns discípulos que seguiam a doutrina de João Batista (At 19), comprovando 

que, mesmo depois de muito tempo, a figura de João Batista ainda influenciava o meio cristão.  

 

No QE a figura de João Batista aparece de forma considerável (Jo 1:6-8, 15,19, 36-39; 

3:26-30; 5;33-36; 10:41), embora esse evangelho não a apresente como alguém contrário à 

mensagem da comunidade de que Jesus era o Messias. O livro põe nos lábios do Batista a 

declaração que não se repete nos sinóticos: “E este é o testemunho de João, quando os judeus 

mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E 

confessou, e não negou; confessou: Eu não sou o Cristo” (João 1:19-20), um indício da 

tendência, por parte da comunidade da época, de colocar João como o Messias. 

 

Nascimento (2010) salienta que não é possível precisar o momento histórico em que os 

Batistas entraram na comunidade, porém afirma que os conflitos com os conhecidos seguidores 

de João Batista chegaram a tal ponto que o autor do QE narrou as falas do Batista como 

humildemente rejeitando os títulos proféticos e reconhecendo a superioridade de Jesus (p. 49). 

João 3:26-30 descreve uma discussão entre os discípulos do Batista e os judeus, pela qual (ao 

que parece) os seguidores do Batista também não eram benquistos pelos judeus, o que pode ter 

facilitado a aproximação com a comunidade joanina.  
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Ademais, é preciso salientar que os seguidores de Jesus, conhecidos no início como 

seguidores do caminho (At 22:6), se reuniam nas casas dos membros da comunidade; portanto, 

não havia necessidade da sinagoga para que as reuniões religiosas acontecessem (At 2:46; Rm 

16:4-5 e I Cor 16:19), o que foi conveniente uma vez que posteriormente a Jâmnia
26

 as seitas que 

não compartilhassem da fé farisaica passaram a receber ameaças. O cristianismo fortificou-se 

então como crença diante do judaísmo farisaico, por se acostumar a compartilhar sua fé em 

residências. Desse modo, muitos grupos podem ter se aproximado da comunidade joanina e 

provocado alguns conflitos dentro da comunidade. 

 

Seja como for, Vidal (1997) sustenta que os relatos sobre João Batista no QE tinham a 

intenção de legitimar os grupos joaninos diante dos seguidores do Batista, revelando assim a 

posição do autor do QE nessa batalha de legitimação contra os seguidores do Batista no relato do 

batismo. Vidal observa que o autor do QE sequer relata o batismo de Jesus efetuado por João, 

como fazem os sinóticos (Mt 3:13-17; Mc 1:9-11; Lc 3:21-22), limitando-se a citar o batismo 

como um sinal de reconhecimento da pessoa de Jesus por parte de João (Jo 1:32) (p.15-6). 

Contudo, em João 3:22, o QE mostra Jesus (através dos discípulos) administrando o batismo, 

uma referência que o autor reconhece como uma substituição do rito do Batista pelo rito cristão 

(VIDAL, 1997, p. 16). 

 

Ashton (2009) liga os conflitos dentro da comunidade com o estudo das fases de 

composição do QE, adotando a teoria das sucessivas fases de composição do QE. O autor 

defende que as diversas partes do evangelho correspondem “à evolução da situação daqueles 

para quem ele estava sendo escrito” (p. 102); afirma, ainda, que a reconstrução da comunidade a 

partir do QE torna-se difícil devido às rachaduras que o texto apresenta, também conhecidas 

como aporias (pontos problemáticos ou deslocamentos estranhos do texto).  Para Ashton, essas 

aporias seriam indícios da presença de camadas de redação, ou seja, o QE não exibe seu estratos 

“um em cima do outro em uma determinada ordem” (p. 107).  

                                                           
26

 Por volta do ano 68 a.D, quando os romanos cercaram Jerusalém, os fariseus, com o consentimento do poder 

romano, refugiaram-se  em Jâmnia, uma cidade que ficava a uns 50 km a oeste de Jerusalém. Após firmarem-se 

nessa cidade, ali começaram a recompor a fé e a comunidade judaica, após a destruição de Jerusalém (70 a.D);  

porém, como o Templo de Jerusalém havia sido destruído pela guerra com os romanos, a Sinagoga de Jâmnia 

tornou-se o centro da adoração do judaísmo. Foi em um concílio realizado em Jâmnia que os líderes judaicos 

decidiram expulsar da sinagoga todos os que confessassem ser Jesus o Cristo (ver KONINGS, 2000, p. 227-8). 
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De acordo com Ashton, o período inicial das fases vivenciadas pela comunidade envolve 

“a concepção de um grupo messiânico dentro da comunidade da sinagoga”; no entanto, ele as 

diferencia do esquema de fases exposto por Martyn (1968) (muito semelhante) ao sustentar que a 

acusação de diteísmo é o fator provável que tenha precedido (e de fato precipitado, segundo 

afirma) a expulsão da sinagoga. Para Martyn, essa acusação e a consequente perseguição à 

comunidade configura-se como a segunda fase (O Segundo Trauma) que “se seguiu após a 

expulsão inicial. Assim, em seu segundo período a comunidade nasce como um grupo distinto, 

devido à vivência de dois traumas principais: a excomunhão da sinagoga e o martírio. O período 

final é caracterizado por um movimento em direção a configurações sociais e teológicas fortes” 

(p. 107).  

 

Ashton (2009) também sugere que, antes da fundação do que se conhece como 

comunidade joanina, ocorreu uma disputa entre os discípulos de Jesus e os de João Batista, cuja 

questão em debate era o Messias. Assim surgiu “um grupo messiânico dentro da comunidade da 

sinagoga” (p. 108).  Em seguida a esse debate inicial sobre o Messias, um grupo foi desafiado a 

provar sua fé: perante o “desafio e resposta” para o desenvolvimento de convicções religiosas do 

grupo de Jesus, a comunidade passou por mais uma fase de construção do pensamento em torno 

de Jesus como Messias. Por isso o QE apresenta controvérsia e polêmica, revelação e exortação, 

apologia e homilia – os vários tipos de discurso realizados em conjunto no texto, unidos pelo 

escritor que pensamos como o evangelista. 

 

O período final trouxe como consequência uma ruptura entre cristãos e judeus: “O que 

tinha sido um grupo interno da sinagoga de judeus cristãos, agora tornou-se – contra a sua 

vontade – uma comunidade separada dos judeus cristãos” (ASHTON, 2009, p. 113). 

 

Pode-se concluir, então, que a ênfase joanina no sentido de que João Batista não era o 

Messias (Jo 1:6-8, 19, 20) lança luz sobre a discussão – presente no QE – de que em algum 

momento, possivelmente no início da comunidade joanina (BROWN, 2000, p.39), João Batista 

declarou não ser o Cristo (Jo 1:20), afirmação esta acompanhada de outras declarações negativas 

presentes no QE, como: “Não é a luz” (Jo 1:9); “Não era o Elias” (Jo 1:21); “Não era o Profeta” 

(Jo 1:21); “Não existia antes de Jesus” (Jo 1:15,30); “Não é o esposo” (Jo 3:29); e “Não fez 
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nenhum sinal” (Jo 10:41), indícios de que seus seguidores vinham colocando sobre a figura de 

João um messianismo que a comunidade aplicava somente a Jesus. 

 

Quanto à menção da figura de João Batista em diversos locais no QE (Jo 1:6-8, 15,19, 

36-39; 3:26-30; 5;33-36; 10:41)
27

, isso pode indicar que, embora o conflito tenha surgido em um 

primeiro momento da comunidade, seus ecos permaneceram por muito tempo incomodando os 

que defendiam a visão do autor do QE. 

 

Em vista disso, os conflitos entre a comunidade joanina e os seguidores de João que 

ocorreram na primeira fase de formação da comunidade (NASCIMENTO, 2010, p. 49) revelam a 

pluralidade do pensamento cristão no início do primeiro século, conflitos internos dentro da 

comunidade que giravam em torno do tema de Jesus como Messias, sua origem e missão. 

 

3.4 Os Samaritanos no QE 

 

Ao passo que o conflito com os batistas não seja tão explícito no capítulo em análise, a 

figura dos samaritanos é de extrema importância no capítulo 7 do QE. Brown (2000) afirma que 

a presença dos samaritanos no QE ocorre em uma das fases de desenvolvimento do livro, que ele 

chama de “cristologia alta”. Para o autor, o novo impulso dado aos judeus cristãos deveu-se à 

adesão às suas fileiras de um maior número de convertidos do samaritanismo (p. 38). 

 

Os interesses especiais desse grupo, segundo Brown, precipitaram uma nova onda de 

reflexão teológica, o que resultou na cristologia joanina alta, expressão que, para o autor, 

identifica um momento em que a comunidade via a figura de Jesus e os termos a Ele aplicados 

não como simplesmente um rei ungido, mas um ser celestial, o Filho de Deus (p. 45). Além 

disso, a aceitação do segundo grupo (os samaritanos) pela maioria do primeiro grupo (judeus que 

haviam abraçado a fé em Jesus) é provavelmente o que trouxe sobre a comunidade joanina toda a 

                                                           
27

 RUBEAUX (1995) declara que os textos do QE que tratam de João Batista refletem uma tensão, talvez um 

conflito entre os seguidores do Batista e a comunidade joanina, e que isso ocorreu porque os primeiros afirmavam 

ser João o salvador escatológico; por isso foi necessário confirmar a fé dos membros da comunidade joanina em 

Jesus como Messias (p. 347-367).   
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suspeita e hostilidade dos líderes da sinagoga. Depois da conversa dos samaritanos no capítulo 4, 

o QE se concentra na rejeição de Jesus pelos “judeus”. 

 

Ashton (2009), porém, adverte contra o perigo de atribuir uma importância maior aos 

samaritanos dentro das páginas do QE, como fazem alguns estudiosos que chegam a afirmar que 

o QE foi escrito para samaritanos ou que é um evangelho exclusivamente samaritano (ASHTON, 

2009, p. 198), como por exemplo sustenta Buchanan (1968, p. 51) ao declarar que o “Evangelho 

foi escrito para samaritanos”. Uma sugestão bem diferente vem de Purvis (1975, p. 190), que – 

ao lidar com as provas com grande cautela – considera que o autor do QE foi envolvido em duas 

polêmicas: (a) com o mosaísmo samaritano, e (b) com um ramo heterodoxo da comunidade 

samaritana que estava empenhado na promoção de uma figura especial como o profeta 

escatológico Mosaico.  

 

Oportunamente, Ashton acrescenta que: 

[...] contra isto deve ser dito que não há nenhuma boa razão para supor um 

rebaixamento de João a Moisés ser dirigida exclusivamente contra uma seita samaritana, 

uma vez que muitos grupos judaicos, incluindo os líderes do estabelecimento que são 

alvo principal de João em outros lugares, foram campeões ardorosos da causa de Moisés 

(2009, p. 198-9). 

 

Vale lembrar, no entanto, que o que se apresenta no QE em relação aos samaritanos é 

muito mais uma aproximação do que um enfrentamento. 

 

As referências aos samaritanos dentro do QE começam no capítulo 4, quando Jesus 

dirige-se da Judeia para a Galileia, passando pela terra dos samaritanos. O diálogo de Jesus com 

a samaritana, que quebra as barreiras preconceituosas da época, reflete uma tentativa de 

aproximação com os samaritanos; esse diálogo, sem dúvida, sugere que em um ponto da história 

da comunidade ocorreu a presença de uma série de samaritanos convertidos. 

 

 Ainda no quarto capítulo, o QE relata que os discípulos de Jesus são surpreendidos ao 

encontrá-lo conversando com uma samaritana junto ao poço de Jacó (Jo 4:27). O impacto 

causado pela conversa com Jesus fez dessa mulher uma missionária, pois é a própria mulher que 

espalha a boa notícia: “Vinde ver um homem que contou-me tudo que eu sempre fiz. Será este o 
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Messias?” E, como resultado, fomos informados. Eles (os samaritanos ou seja, outros) surgiram 

a partir da cidade e começaram a se aproximar de Jesus.  

 

O evangelista faz uma distinção entre esse grupo, que acreditava em Jesus por causa do 

testemunho da mulher, e um grupo maior que cria em Jesus por causa de Suas próprias palavras.  

Este último disse à mulher: “Não é mais por causa do que você disse que nós acreditamos, 

porque temos ouvido por nós mesmos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do 

mundo” (Jo 4:39-42). 

 

Brown lembra que, imediatamente após o capítulo 4, forma-se no QE a imagem de uma 

cristologia muito alta que resultaria em um forte conflito com “os judeus”, que afirmavam que 

Jesus estava sendo endeusado (Jo 5:18) (2000, p. 45). Ashton em realidade salienta que havia 

uma aproximação da figura de Moisés, o grande profeta, com a figura de Jesus, e que se Jesus 

fosse interpretado nesse contexto, então a pregação joanina teria atraído os samaritanos a partir 

do material de Moisés, mas corrigiu afirmando que: “Não foi Moisés, mas Jesus, que tinha visto 

Deus e desce à Terra para falar sobre o que ouvira acima” (ASHTON, 2009, p. 200-1). Por isso 

Brown acrescenta que “o termo catalisador (Thaheb: O profeta) aplicado aos recém-chegados na 

comunidade joanina implica que trouxeram com eles categorias (termos) para interpretar Jesus, 

que lançou a comunidade joanina no sentido de uma teologia da descida de cima e de pré-

existência” (BROWN, 2000, p. 45-6). 

 

 Enquanto o QE reflete um certo distanciamento de Jesus com os “judeus”, como já 

demonstrado (BROWN, 2000, p. 46-7), em relação aos samaritanos o QE segue um caminho 

contrário. Nesse evangelho, a aproximação e defesa desse grupo é demonstrada: pela aparição da 

mulher no capítulo 4, aceitando a pessoa de Jesus; em seguida pelo silêncio de Nicodemos 

(capítulo 3); e ainda pela depreciação da pessoa de Jesus por parte dos judeus, que O chamam de 

“o samaritano” e dizem “ter demônios” (Jo 8:48-50).  É curioso notar que Jesus refuta a acusação 

acerca dos demônios, mas não se pronuncia sobre a comparação com os samaritanos.  

 

  Para Meeks (1967, p. 219, 257), havia uma aproximação entre a Samaria e a Galileia 

como um ponto comum de fé. Assim como Ashton (2009), esse autor concorda com o postulado 
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de Brown (2000, p. 45-9) de que a presença de samaritanos na comunidade joanina subitamente 

levou a uma cristologia alta, mas tal mudança não deve ter sido assim tão simples; deve ter 

havido um meio-termo ou – como sugere Ashton –, “a cristologia alta deve ser dito que ainda 

havia todo um mar de especulações a percorrer antes que ele finalmente chegou” (2009, p. 201). 

 

Em realidade, Meeks aventa que as crenças samaritanas – e mais tarde as judaicas – 

relativas a Moisés tinham uma origem comum. Ele fala de “um cultivo mútuo de tradição, judeu 

e samaritano” e pergunta: “Em que região poderia ter ocorrido? Sua resposta direta é que a 

Galiléia é de longe o melhor candidato” (p. 257).  

 

 Ashton completa esta linha de pensamento afirmando que a Galileia e a Samaria eram, 

em dado momento, os centros de crescimento dessas tradições, e “que seria bastante natural que 

persistissem no centro do Samaritano e da literatura helenística judaica, enquanto ocasionalmente 

e perifericamente em documentos judaicos normativos” (2009, p. 201). O autor resume 

salientando que esse movimento, que resultaria na comunidade joanina em uma cristologia alta, 

teve sua origem a partir de Samaria em direção à Galileia. 

 

No capítulo 7 do QE, o grande ponto de discussão gira em torno de dois polos 

geográficos e ao mesmo tempo religiosos.  A controvérsia registrada em Jo 7:41 sobre a 

identidade de Jesus resume-se a uma questão simples, mas fundamental: pode (a) o Messias, ou 

(b) o profeta vir da Galileia?  Ashton afirma que, “para entender a história corretamente, 

devemos reconhecer que „Galiléia‟ é tanto uma região geográfica como um termo de valor” 

(ASHTON, 2009, p. 203). 

 

Até mesmo Nicodemos, que se aventura a protestar em nome de Jesus, é rejeitado pelos 

judeus. Em suas discussões, o autor do QE faz questão de registrar uma acusação contra 

Nicodemos: “Certamente você não é um galileu também?”  Por isso, ao comentar este episódio  

Ashton conclui que a disputa entre os judeus e a comunidade – que entende como os primeiros 

sinais de ruptura entre a comunidade joanina e as autoridades – não tem qualquer orientação 

ideológica particular; sua oposição baseia-se no simples fato, admitido por todos, de que Jesus 

veio da Galileia. Para Ashton, no QE Galileia e Samaria são epítetos dos que eram considerados 
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afastados de Deus, mas que, por aceitarem o Messias, tornaram-se o verdadeiro povo de Deus 

(2009, p. 203-5), envolvendo-se na luta pelo poder entre Jerusalém e Galileia – o sul sofisticado 

contra o norte analfabeto. 

No meio da discussão entre Galileia e Judeia percebe-se, no final do capítulo 7, que o 

autor do QE não faz nenhuma tentativa para desmentir o desafio das autoridades judaicas: 

“Certamente, o Messias não virá da Galiléia?” (Jo 7:41). Ao que parece, a resposta já estava dada 

anteriormente. O autor do QE não recoloca Jesus na discussão, pois o povo e as autoridades 

judaicas estavam completamente enganados sobre a verdadeira origem de Jesus: “vós me 

conheceis e sabeis de onde eu sou? Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou (o` 

pe,myaj me) é verdadeiro, o qual vós não o conheceis. Mas eu o conheço, porque dele sou e ele 

me enviou (me avpe,steilen)” (Jo 7:28-29).  

 

O conflito existente em torno dos samaritanos se estende também aos galileus, como 

grupo com ideologias similares, e culmina na discussão sobre a origem de Jesus, na qual o autor 

do QE utiliza os verbos apostello e pempo. 

 

Em suma, o QE revela um momento na comunidade joanina em que a inserção de um 

grupo de samaritanos provocou conflitos entre a comunidade e os líderes da sinagoga. Enquanto 

Brown considera tal momento como a segunda fase da comunidade joanina, Ashton e Meeks 

afirmam que isso só ocorreu porque havia uma influência helenística e a aproximação do grupo 

dos samaritanos e dos galileus que, ao unirem-se à comunidade, provocaram o início de uma 

visão cristológica mais profunda.  

 

A comunidade joanina, diante de novos termos e conceitos sobre o Messias, viu-se 

forçada a declarar sua fé em Jesus como um Messias celestial, e isto provocou um conflito entre 

a comunidade e os líderes da sinagoga, que resultou em ruptura e expulsão dos membros da 

comunidade joanina. Como afirma Scardelai (2008b, p. 9-10), o fato de Jesus se declarar o 

Messias não é o ponto da discussão, pois muitos Messias
28

 surgiram ao longo do século I; o 

ponto principal é o tipo de Messias que a comunidade dizia ser Jesus; para eles, Jesus não era um 

                                                           
28

 Para um estudo mais completo sobre o Messias no Judaísmo ver: MESTERS (1988, p. 72-80); TALMON (1992, 

p. 79-115); CULLMANN (2001, p. 149-156). Para maiores detalhes sobre o Profeta Escatológico no Judaísmo, ver 

JOHNSON, P. (1988, p. 124-125) e CULLMANN (2001, p. 31-66).  
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Messias como muitos declaravam ser (apenas um líder militar), mas um ser celestial, um Messias 

enviado de Deus (p. 18-20). 

 

3.5 A Comunidade no QE 

 

Dentre as diversas vozes que aparecem no texto do QE, especialmente no capítulo 7 – 

que é o foco da análise –, a comunidade joanina está presente na voz do autor do QE e em seu 

ponto de vista, fazendo frente às oposições teológicas dos inimigos representadas pelo autor. Nas 

palavras de Brown (2004), “indiretamente os evangelhos podem oferecer informações teológicas 

e sociológicas sobre os cristãos que conservaram, modelaram e/ou receberam memórias deles” 

(p. 507); contudo, deve-se ter cuidado para não confundir a exegese com a reconstrução 

histórica. O QE deixa bem claro em suas páginas qual era a intenção do autor ao escrever o livro: 

“Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, 

crendo, tenhais vida em seu nome” (Jo 20:31).  

 

Brown afirma que a comunidade joanina passou por quatro fases
29

: 

1. Primeira fase – pré-evangélica: durante o ministério do discípulo 

amado. Formação da comunidade, composta de seguidores de João Batista que 

aceitaram Jesus como o Messias Davídico, judeus que eram contrários ao Templo, 

conversos samaritanos que tiveram uma visão mais profunda (cristologia alta) da 

cristologia a ser adotada pela comunidade; 

2. Segunda fase – o período no qual o texto básico do QE foi 

produzido por alguém que Brown chama de O Evangelista; 

3. Terceira fase – a das epístolas joaninas (1 e 2 João), por volta do 

ano 100 a.D. Nesse período a comunidade estava dividida, com a divindade de 

Jesus como o centro da discussão (1 Jo 2; 18-19); 

                                                           
29

 A teoria de BROWN adotada nesta pesquisa é apenas uma das muitas visões sobre as fases de 

desenvolvimento do QE. Ver BROWN (2000, p. 38; 2004, p. 508-510). 
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4. Quarta fase – marcada pela redação de 3 João. Por esse tempo, um 

outro redator acrescentou o capítulo 21 ao QE (100-110 a.D). Além disso, houve 

também uma desintegração da comunidade, durante a qual alguns optaram por 

seguir a teologia do autor de I João, enquanto outros se aproximaram do 

gnosticismo e do montanhismo; nessa fase, a comunidade presenciou o 

surgimento de estruturas pastorais. 

Mesters e Orofino (1995, p. 35-40) lembram que, embora pouco se conheça das 

comunidades cristãs primitivas, sabe-se que provinham de movimentos que formavam pequenas 

comunidades ao redor das sinagogas. Os autores também afirmam que o contexto militar 

conturbado da época desencadeou grandes crises na vida das comunidades
30

 (p. 42).  Por conta 

disso, a comunidade joanina pode ter sido mais um dos grupos religiosos formados em torno das 

sinagogas e que certamente passaram por crises.  

 

Diversos autores trabalharam a reconstrução da comunidade Joanina
31

. Martyn (1979, 

apud ASHTON, 2009, p. 107), por exemplo, distingue, por exemplo, três períodos na história da 

comunidade: início, meio e fim. O período inicial envolve “a concepção de um grupo messiânico 

dentro da comunidade da sinagoga”; no período intermediário “parte do grupo nasce como uma 

comunidade separada por experimentar dois traumas principais: a excomunhão da sinagoga e o 

martírio”; o período final é caracterizado como um “movimento em direção a configurações 

sociais e teológicas fortes”. 

 

 Ashton (2009) contribui com observação sobre a comunidade joanina ao afirmar que 

“tudo o que sabemos sobre a comunidade joanina é o que pode ser inferido a partir de seus 

escritos. Tais guias externos como o que temos são na melhor das hipóteses confiáveis e na pior 

das hipóteses enganosas. Mas dentro das páginas do evangelho e das cartas é enterrada uma 

                                                           
30

 MESTERS e OUROFINO sustentam que três grandes acontecimentos mudaram a vida das comunidades: 1- A 

perseguição de Nero em Roma; 2- O levante e o massacre dos judeus em várias partes do império; 3- A revolução 

judaica na Palestina, e 4-  A morte dos apóstolos e testemunhas de primeira geração. 
31

 CULLMANN (1976, p. 87) vê a história da comunidade no ciclo que abrange diversos escritores, e 

uma comunidade com tradição especial, recuando no tempo, seria a comunidade joanina, o grupo 

helenista especial na comunidade primitiva, o ciclo joanino de discípulos do Batista, no judaísmo 

heterodoxo. BOISMARD e LAMOULLUIE (1977) também trabalham os estágios de maneira relevante. 

Ver também BROWN (2000, p. 187).  
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quantidade surpreendente de dados positivos que nos permitem montar uma imagem da natureza 

e da história da comunidade” (p. 100). 

 

A comunidade integra o objetivo central do QE em João 20:30-31: “Jesus, pois, operou 

também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. 

Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, 

crendo, tenhais vida em seu nome”. O autor do QE deixa claro o seu intuito de fortalecer a fé de 

um grupo em relação à pessoa de Jesus. 

No início do livro vê-se mais uma vez a comunidade representada pela expressão que 

Núñez (2008) chama de “o estilo nós dentro do quarto evangelho” (p. 97). No diálogo com 

Nicodemos, o autor do QE põe nos lábios de Jesus a expressão “nós”; João 3:11 inclui “não 

aceitais o nosso testemunho”; de forma similar, João 6:69 diz que “nós já temos crido e sabemos 

que és o santo de Deus”; também em João 20:24 lê-se “e nós sabemos que seu testemunho é 

verdadeiro”; ou seja, o autor do QE assume, frequentemente, a prerrogativa de ser o porta-voz da 

comunidade. 

 

Núñez (2008) acrescenta que a expressão „nós‟, “comum tanto ao evangelho como à 

primeira carta joânica” (p. 101), representa tanto o portador da mensagem da comunidade como 

os seus adversários (p. 100-5), pois I João 1:19 deixa claro que os inimigos da comunidade 

haviam saído do meio deles; além disso, lê-se em I João 4:10 que: “não fomos nós que o 

amamos...”. Para esse autor, a comunidade é o sujeito desses textos (p. 101). Em suma, a 

expressão „nós‟, de fato, por vezes se refere aos inimigos da comunidade, por vezes à própria 

comunidade. 

 

De fato, a comunidade e os seus interesses são representados ao longo do QE, e aparecem 

no capítulo 7 como tendo suas crenças cristológicas defendidas diante do ataque dos líderes 

judaicos (Jo 7:38), pois o foco da discussão é a crença em Jesus como o Messias vindo do céu 

(Jo 7:28-29), e não da Judeia ou da Galileia (Jo 7:27, 41-42).  

 

Embora entre os estudiosos do QE as opiniões divirjam quanto às fases da comunidade, é 

certo que quase todos são unânimes em afirmar que a comunidade vivenciou pelo menos duas 
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fases em seu processo de estabelecimento: (1) o período primitivo, em que era formada por 

judeus cuja fé em Jesus envolvia uma visão que Brown chama de “cristologia baixa” (BROWN, 

2000, p. 25); e (2) a fase da cristologia alta (já explanada neste trabalho), que levou a 

comunidade a enfrentar sérios conflitos com os judeus, os quais consideravam blasfêmia a 

posição que ela adotara em relação a Jesus. 

 

Nogueira (1995, p. 109-113), ao discorrer sobre a comunidade helênica no livro de Atos, 

mostra que, conquanto muitos pensem que em suas origens o cristianismo fosse de fato a 

comunidade cristã sem conflitos que surgiu de forma unificada, confessando sempre uma mesma 

fé e estando bem organizada em torno dos 12 discípulos de Jesus, não é isso que o livro de Atos 

demonstra. Por isso, Atos 6 estoura como um bomba, pois reflete uma comunidade com pessoas 

de diferentes culturas e de pensamentos diversos e com conflitos em torno de seus interesses.  

 

De fato, Martyn (1968) afirma que a comunidade começou com judeus que se juntaram a 

Jesus, que viam nEle o Messias que esperavam. Por sua vez, Scardelai (2008b, p. 9) ressalta que 

no contexto judaico o Messias emerge em duas plataformas, a do Messias Rei (ou Messias 

vencedor) e a do Messias sofredor. 

 

Desse modo, o QE mostra que de fato a posição de uma cristologia mais profunda 

(cristologia alta) em torno da pessoa de Jesus desencadeou uma crise não só entre a comunidade 

e os líderes da sinagoga, mas também dentro da própria comunidade, pois ao mesmo tempo em 

que esta tinha de se posicionar diante dos líderes judaicos que expulsaram os membros da 

comunidade da Sinagoga (Jo 9), enfrentava tensões internas quanto ao seu posicionamento diante 

da figura de João Batista, da crença samaritana no Messias e de outros grupos que não aceitavam 

a encarnação de Jesus, ou seja, que não aceitavam sua origem divina.  

 

3.6 Conclusão parcial 

 

As vozes conflitantes dentro do texto do QE mostram que o centro do conflito na 

comunidade joanina ecoada pelo autor tinha por base o tema da origem divina desse Jesus 
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Messias apresentado no evangelho. Naquele contexto, por vezes os inimigos eram externos, 

outras vezes internos. 

 

No QE, a postura do judaísmo contra a comunidade estava motivada, sobretudo, pelo 

desejo de novamente consolidar a própria posição depois do desastre da guerra judaica, e 

certamente a postura de Jesus como Messias era o único caminho para conhecer Jeová; de 

alguma forma, isso incomodava o judaísmo farisaico. 

 

Quanto à figura do Batista, os conflitos da comunidade joanina com os seguidores de 

João que ocorreram na primeira fase de formação da comunidade (NASCIMENTO, 2010, p. 49) 

revelam a pluralidade do pensamento cristão no início do primeiro século, representada pelos 

conflitos internos da comunidade, que giravam em torno do tema de Jesus como Messias, sua 

origem e missão. 

 

No que tange aos samaritanos, acredita-se ter ocorrido um momento na comunidade 

joanina em que a inserção de um grupo de samaritanos tenha provocado conflitos entre a 

comunidade e os líderes da sinagoga.  Brown (2000) vê esse momento como a segunda fase da 

comunidade joanina, mas Meeks (1967) e Ashton (2009) alegam que tais conflitos só ocorreram 

devido a uma influência helenística, com a aproximação dos grupos de samaritanos e galileus 

que, ao se unirem à comunidade, levaram-na a uma visão cristológica mais profunda. Em 

consequência, a comunidade joanina passou a declarar sua fé em Jesus como um Messias 

celestial, provocando assim uma ruptura maior entre a comunidade e a sinagoga.  

 

Desde o seu início, a comunidade joanina caracterizou-se por um pensamento plural, que 

até um certo momento respirava livremente para em seguida ver-se diante de situações em que 

foi forçada a firmar suas crenças em prol da sobrevivência da comunidade. Tendo já enfrentado 

diversos conflitos internos e externos, permaneceu firme no cristianismo e influenciou assim a 

visão cristológica que passou a predominar nos séculos subsequentes. Como o centro do conflito 

girou em torno da figura de um Messias divino, faz-se necessário investigar na próxima seção a 

visão do QE sobre esse Messias divino, e de que forma o autor do QE o apresenta. 

 



 
 

4 O TEMA DO ENVIO NO QE: ANÁLISE pe,mpw e avposte,llw NO QE  

 

4.1 Introdução 

 

Em seu comentário sobre o Evangelho de João, Charles H. Dodd lembra uma cena na 

primeira parte do Fausto de Goethe, na qual o herói, suspirando pela luz da revelação, põe-se a 

traduzir o evangelho de João. Logo no início ele se depara com a dificuldade de traduzir a frase 

“No princípio era o verbo”. Dodd (1977) conclui que a dificuldade que importunou Fausto é a 

que persegue o estudioso do Quarto Evangelho, e segue afirmando que “é impossível contentar-

se com procurar o sentido do texto sem suscitar questões preliminares a respeito do universo de 

ideias dentro do qual se move o quarto evangelho” (p. 12-13). De fato, a teologia do livro tem 

sido bastante discutida ao longo dos anos. Possivelmente isso se deve à maneira como o autor do 

QE apresenta um tema de extrema importância: “origem e missão deste Jesus Messias vindo do 

céu”. 

 

O autor do QE faz uso permanente de dois verbos para expressar a missão deste “filho”, a 

saber, pe,mpw e avposte,llw. Seriam estes verbos tão iguais em sentido, expressando a mesma 

ideia sem qualquer significado adicional? Teria o autor do QE algum propósito em descrever o 

Jesus Messias com estes verbos? Qual é o significado de pe,mpw e avposte,llw no contexto de 

João 7:28 e 29? Que ligação tem o sentido destes verbos no QE com a situação da comunidade 

joanina no final do século I? 

 

É propósito desta seção explorar o significado dos verbos pe,mpw e avposte,llw no 

contexto histórico, literário e teológico do QE, especificamente no contexto de João 7.  

 

4.2 Aspectos estruturais 

Como já demonstrado na seção 2, o texto em análise encontra-se dentro de uma estrutura 

teológica maior no evangelho de João
32

. O evangelista aborda o tema do envio e da missão do

                                                           
32

 VELOSO (1984, p.378-381) afirma que: “O quarto Evangelho é muito mais que histórico. É também 

teológico[...]Alguns conceitos teológicos são: A teologia do Logos, A teologia da Missão, A teologia da Fé Ativa e a 

Teologia do Testemunho”. Vê-se claramente uma teologia bem definida. 
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 Messias Jesus, que para o autor do QE é o Messias enviado do céu. Isto fica claro já no primeiro 

capítulo do evangelho, em que esse Messias é apresentado como o Deus encarnado
33

.  

 

Logo na introdução do QE o leitor depara-se com uma significativa declaração teológica:  

VEn avrch/| h=n o` Lo,goj( kai. o` Lo,goj h=n pro.j to.n Qeo,n( kai. Qeo.j h=n o` Lo,goj  

Ou-toj h=n evn avrch/| pro.j to.n Qeo,n  

pa,nta diV auvtou/ evge,neto( kai. cwri.j auvtou/ evge,neto ouvde. e[n o] ge,gonen  

evn auvtw/| zwh. h=n kai. h` zwh. h=n to. fw/j tw/n avnqrw,pwn..  (John 1:1-4)  

“No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus [...].” 

  

Em seguida o autor completa afirmando que este verbo:  

Kai. o` lo,goj sa.rx evge,neto kai. evskh,nwsen evn h`mi/n( kai. evqeasa,meqa th.n do,xan 

auvtou/( do,xan w`j monogenou/j para. patro,j( plh,rhj ca,ritoj kai. avlhqei,ajÅ 

“Se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória, glória 

como a do unigênito do Pai.” (Jo 1:14).  

 

Ao longo de todo o Evangelho há claras referências do autor a esse envio do Verbo, 

esperando que os leitores de sua comunicação conheçam e aceitem o Verbo como o Messias 

enviado do Céu (Jo 1:18; 1:34; 1:49; 2:23-25; 3:34; 4: 14; 5:18; 6:33-40; 17:5; etc.).  

 

Na conclusão do QE, o autor encerra com a explícita declaração de seu propósito: “Estes 

[sinais], porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e crendo 

tenhais vida nele” (Jo 20:31). As evidências internas do QE apontam para o propósito literário de 

estabelecer uma base cristológica entre a comunidade e os demais leitores do QE a partir da 

crença do envio deste Deus-Messias ao mundo
34

.  

 
                                                           
33

 OQE revela em suas páginas que foi escrito em  um ambiente dominado pelo Império Romano, com 

objetivos bem definidos: (1) Uma apologia cristã de caráter geral; (2) Para confirmar a fé em Jesus como 

o Cristo; (3) Combater o Gnosticismo prevalecente em seus dias; (4) Com propósito missionário; (5) Com 

propósito pastoral (p. 254).  
34

 VELOSO (1984, p. 7-13) explana claramente os problemas envolvidos com o propósito do Evangelho. 
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Conquanto o livro – como um todo – trabalhe com o objetivo acima exposto, vê-se que a 

passagem em análise está inserida em dois contextos: um contexto literário mais amplo e outro 

mais específico. Como mencionado na seção 2, o contexto amplo se estende do capítulo 5 ao 9, 

em que João apresenta explicitamente o envio, a missão e a origem por vezes reconhecida por 

“Ele mesmo” (Jo 5:17, 18; 6:32, 33, 34,  51; 7:29; 8:58, 59; 9:35, 37), outras vezes por seus 

ouvintes (Jo 6:68; 7:12, 31, 40, 41) e até por seus oponentes (Jo 7:15,50-53).  

 

O contexto específico inicia-se em Jo 7:1 e termina em Jo 7:53
35

. A divisão do material 

do capítulo foi feita por tópicos
36

: Jesus comparece à festa (Jo 7:1-13), Jesus como o Professor 

(Jo 7:14-18), e quando a discussão sobre o ensino deste Professor culmina com a origem do 

Messias (Jo 7:25-31). 

 

A perícope começa exatamente com uma mudança de ambiente e por estar implícita uma 

passagem de tempo (dias), que ocorre após um duro discurso de Jesus aos seus discípulos e o 

abandono destes (Jo 6:66;7:1).  

 

O fim da perícope encontra-se no capítulo 7:53, com uma interrupção do diálogo por um 

período de tempo, após a declaração de Cristo sobre sua origem. O autor fala da ignorância dos 

opositores de Jesus quanto à sua missão e à pessoa de Deus (Jo 7:28-31).  

 

Os fariseus tentam prender Jesus, e ocorre então uma grande discussão entre os judeus ali 

presentes. A cena retorna ainda no período da festa dos Tabernáculos (Jo 7:37); após outra forte 

discussão entre Nicodemos e os oponentes de Cristo, a cena é interrompida e cada um retorna 

para sua casa (Jo 7:53).
37

 

 

Sob esse aspecto estrutural, um outro detalhe digno de observação é o momento histórico 

em que a passagem é exposta pelo autor do QE: “a festa dos Tabernáculos” (Jo 7:2). Esta festa 

                                                           
35

 Alguns dos mais consideráveis ensinos do evangelho estão contidos nesta seção, notavelmente com o 

cumprimento das festas judaicas no ministério de Jesus e o ministério de Jesus como missão do Pai através da 

encarnação do Filho (MURRAY, 1987, p. 100).  
36

 Ibid, p. 105. 
37

  Para uma análise mais completa destas passagens, ver BRUCE (1987, p. 150-161).  
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torna ainda mais relevante as declarações de Jesus exatamente pelo simbolismo de livramento e 

cuidado divino que a festa oferecia, relembrando ao povo sobre a libertação do Egito e o cuidado 

de Deus com o povo de Israel ao longo dos quarenta anos no deserto.
38

 

 

4.3 O Messias de João no contexto de João 7 

 

Ashton (2009) observa muito propriamente que o autor do QE “[...] ou não sabia ou não 

estava interessado em qualquer alegação de que Jesus era realmente um descendente linear de 

Davi, nascido em Belém e de nacionalidade Judéia. Ele se contenta em deixar sem resposta o 

argumento bíblico que o Messias havia de vir de Belém e que o profeta não era para vir da 

Galiléia”
39

 (p. 202). 

 

O foco da discussão em torno de Jesus como Messias, no capítulo 7 do QE, transpassa a 

geografia de Belém ou da Judeia e vai além. No QE os ouvintes de Jesus ouvem um conceito 

maior sobre este Messias; sua origem não é terrena, mas celestial.  

 

Ao ser questionado sobre sua messianidade, Jesus profere profundas e relevantes 

palavras. Afirma que sua origem é divina e sua autoridade vem do Pai, o qual os Judeus não 

conheciam (Jo 7:28-29). Ao ouvirem tais afirmações seus opositores se enfureceram e quiseram 

prendê-lo (Jo 7:30), mas muitos dentre a multidão creram que Jesus de fato era o Cristo (Jo 7:30-

32); no entanto, é interessante ressaltar que, no capítulo 7 do QE, a multidão acredita na 

messianidade de Jesus. Esses sinais (Jo 7:31), somados aos seus profundos argumentos (Jo 7:46), 

evidenciam que o que ocorre no capítulo 7 é mais um dos estilos literários do autor, que reforça 

aos seus leitores que eles deveriam crer não só pelos sinais mas também pela força da palavra. 

Jesus sobe a Jerusalém para ensinar (Jo 7:14), a multidão se admira ao ouvir suas palavras (Jo 

                                                           
38

 Para um estudo adicional sobre a festa dos tabernáculos, ver  RODRIGUES (2007, p. 29-38).  
39 BROWN (2000) argumenta que o Taheb (profeta) Samaritano (ou “aquele que retorna” ou “aquele que 

restaura”) foi algumas vezes visto como uma figura Moisés - voltou”. Ora, Moisés se acreditava ter 

conversado com Deus e ter vindo para revelar ao povo o que Deus tinha dito. Consequentemente, 

continua Brown: “Se Jesus foi interpretado neste contexto, então a pregação joanina teria atraído a partir 

de material de Moisés, mas o corrigiu: Não foi Moisés, mas Jesus, que tinha visto Deus e desce à Terra 

para falar sobre o que ouvira acima [...] Assim, o termo catalisador aplicado aos recém-chegados na 

comunidade joanina implica que trouxeram com eles categorias para interpretar Jesus, que lançou a 

comunidade joanina no sentido de uma teologia da descida e pré-existência”. 
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7:15), Jesus se levanta no templo para ensinar (Jo 7:28), e o povo “ouvindo os ensinos de Jesus 

dizia: Este verdadeiramente é o profeta”(Jo 7:40) e por fim os guardas do Sinédrio reconhecem: 

“Nenhum homem falou como este” (Jo 7:46). 

 

Digno de nota é o fato de que, dos sete sinais da messianidade de Jesus no QE que o autor 

escolhe, quatro são curas pessoais as quais, quando analisadas com maior cuidado, evidenciam 

que em nenhuma delas Jesus pôs a mão.  É assim na cura do filho do oficial do rei em 

Cafarnaum (Jo 4:46-50), também com o homem junto ao tanque de Besteda (Jo 5), na cura do 

cego (Jo 9) e na ressurreição de Lázaro (Jo 11). 

 

O ensino deste Messias chega a ser enigmático para seus ouvintes. Jesus começa a dizer 

que logo voltaria para Aquele que O enviara (Jo 7:33-36), e para este lugar eles não poderiam ir. 

Muitos que o ouviam conversavam entre si sobre o significado destas palavras, chegando a 

pensar que Jesus falava em suicídio (Jo 7:37-39). 

 

 Após ouvir Seu discurso a multidão se dividiu: uns acreditavam ser Ele o Cristo, outros 

duvidavam usando como argumento Sua origem (Jo 7:40-53). Mesmo entre os fariseus houve 

grande discussão; Nicodemos e outros tinham opiniões discordantes, e o relato se encerra 

afirmando que cada um foi para sua casa (Jo 7:53). 

 

Por conseguinte, para melhor entendermos a discussão que se fez em torno dos ensinos de 

Jesus como Messias no capítulo 7, estudar-se-á a questão da origem deste Messias por meio do 

uso que o autor faz dos verbos pe,mpw e avposte,llw. 

 

4.4 O uso de pe,mpw e avpostellw no AT e LXX 

4.4.1 O significado de Shalah no Antigo Testamento 

O termo “enviar” não é exclusivo do Novo Testamento. Esse termo aparece diversas vezes no 

Antigo Testamento expressado pelo verbo shalah, que significa basicamente enviar, conduzir, 

despachar um mensageiro, enviar para fazer algo40. 

 

                                                           
40

 Para um significado mais completo ver: BROWN, F. (1907, p. 1126). Ver também: HARRIS (1998, p. 2394). 
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Na análise de alguns textos do AT, em que o termo “Shalah” (enviar) aparece, fica mais 

claro o porquê de sua tradução ora por pe,mpw ora por avposte,llw na LXX ( Septuaginta). 

 

Em Êxodo 3:12 pode-se ler: “Certamente que eu serei contigo e isto será por sinal de que 

Eu te enviei”. Outro texto deste mesmo grupo é Juízes 6:14, que diz que Deus enviou Gideão 

para libertar seu povo. Em ambos os casos podemos perceber, sob a luz do contexto, que a ênfase 

está na obra que o enviado deve executar; no entanto, há ainda outros textos como I Sam 15:1, 

Jer 19:14 e 15 etc.  

 

Tais textos referem-se à missão que aquele que é chamado deve cumprir. Em outros 

textos o enviado nem sequer é mencionado, como no caso de Davi chamando Urias o heteu (2 

Sm 11:6);  ou no caso de Tamar ao saber que fora condenada à morte (Gn 38:25).  Pode-se 

perceber, porém, que o objetivo foi alcançado; Tamar, por exemplo, não sofreu sua punição de 

morte.  

 

No Antigo testamento, há ainda textos em que está presente o termo Shalah (enviar), mas 

o objetivo da missão não é imediatamente especificado como o envio de Benjamim por Jacó com 

seus irmãos (Gn 42:4); nota-se, portanto, que o Antigo Testamento pode utilizar o emprego do 

termo “enviar” para referir-se ao enviado ou simplesmente à missão a ser executada sem 

necessariamente mencionar o nome do enviado, mas simplesmente dando ênfase principal na 

missão. 

 

  Em suma, há uma série de textos no AT onde Shalah (enviar) recebe vários sentidos 

(Ex: 3:12; JZ 6:14; I Sm 15:1, Jr 19:14 e 15) que se referem à missão que o enviado deve 

cumprir e outros em que o nome do “enviado” nem sequer é enviado, embora o objetivo seja 

alcançado (2 Sm 11:6; Gn 38:25; Gn 42:4).  

 

4.4.2 O uso de pe,mpw e avposte,llw na Septuaginta 

Ao que tudo indica – e como passamos a demonstrar abaixo – o termo Shalah (enviar) 

teve diferentes conotações no Antigo Testamento, recebendo igual atenção dos tradutores do 

grego da LXX.  
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Não somente na LXX mas também no grego secular de pe,mpw e avposte,llw, nota-se 

que pe,mpwera empregado para falar da missão em si e da iniciativa humana em uma missão 

religiosa, enquanto avposte,llw era usado no objetivo da missão e na autorização do enviado
41

. 

 

Veloso (1975, p. 28) destaca, por exemplo, que “na literatura grega secular o verbo 

pe,mpw tem o sentido geral de „enviar‟, „mandar‟ e mais especificamente se refere ao envio em 

si, como tal, ou seja, o próprio fato de enviar”. Usado para expressar o envio de pessoas, 

mensageiros espias. “Os líderes das província, enviados de Roma, são chamados oi pempomeno,i 

(os enviados), destacando o fato de seu envio de Roma como uma realização importante da 

Império”. O autor também afirma que: 

 [...] na linguagem secular do mundo grego, pe,mpw se refere ao envio em si, como 

expressão da vontade do remetente; avposte,llw por sua vez enfatiza tanto a consciência 

que o enviado tem da missão que deve cumprir, como o esforço necessário para fazer e 

realizar a missão. pe,mpw tem suas raízes no remetente e no envio em si mesmo, 

enquanto avposte,llw enfatiza o enviado e o objetivo da missão (p. 28).  

 

Ao que tudo indica, os tradutores da Septuaginta perceberam que assim como os gregos 

diferenciavam o uso de pe,mpw e avposte,llw, que também no Antigo Testamento o termo 

“enviar” (Shalah) poderia ser aplicado de maneira diferente (LAIRD, 1998, p. 2393-2395). A 

diferenciação feita pelos tradutores da LXX evidencia-se na análise de alguns dos 700 versos em 

que Shalah é traduzido como avposte,llw e das 26 vezes em que Shalah é traduzido como 

pe,mpw. 

 

Como no exemplo do verbo avposte,llw, que aparece na passagem de Gênesis 8:8
42

 em 

que Noé “envia” uma pomba com um objetivo claro – ver se águas tinham baixado, o sentido de 

“enviar” como objetivo da missão também é claro em Gênesis 20:2, ao declarar que Abimelec 

“enviou” para tomar Sara; outros textos, a título de exemplo, são Gênesis 28:26, 31:4 etc.  Fica 

claro então que Shalah é traduzido por avposte,llw, e que o envio (VELOSO, 1975, p. 36) se 

                                                           
41

 Para maiores detalhes, ver VELOSO (1975,  p. 29-31).  
42

 RAHLFS (1979, p. 11). 
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realiza tendo em vista o objetivo que se persegue. Em outro grupo de textos, como Êxodo 

3:10,14 e 15, encontramos referências à autorização do enviado
43

. 

 

Já o verbo pe,mpw encontra-se, por exemplo, no texto de Gênesis 27:42: “E foram 

denunciadas a Rebeca estas palavras de seu filho Esaú, e ela enviou e chamou Jacó, seu filho 

menor [...]” (RAHLFS, 1979, p. 42).  Aqui o sentido de “enviar” (Pempsas) recai exclusivamente 

naquele que enviou (BROWN, 2000, p. 155). No caso do chamado de Isaías, por exemplo, o 

nome do enviado não é sequer mencionado (p. 155). Ao que tudo indica o verso se refere ao 

envio em si ou à iniciativa do envio que partiu de Rebeca
44

.  

 

Outro texto que pode ser mencionado é o de Esdras 4:14: “[…] por isso enviamos 

(epempsamem) o aviso ao rei” (RAHLFS, 1979, p. 909). Mais uma vez observa–se que o sentido 

de “enviar” refere-se ao envio em si mesmo, à iniciativa humana. O mesmo sentido está também 

nos versos anteriores, nos textos de Esdras 5:17, I Samuel 20:20, Neemias 2:5 e Ester 8:5, em 

que “além do envio em si encontramos também a iniciativa do envio”
45

. 

 

4.5 O Uso de pe,mpw e avposte,llw no QE 

 

Entre os estudiosos do Quarto Evangelho existem divergências quanto ao uso de pe,mpw 

e avposte,llw. Uns dizem não haver diferença alguma entre eles
46

, outros reconhecem uma 

distinção dos termos no evangelho de João
47

. Seriam os dois termos sinônimos? Qual seria o 

significado de pe,mpw e avposte,llw no QE?  

 

De fato, o QE apresenta um vocabulário reduzido (BARRETT, 1956, p. 5-6), mas nunca 

pobre ou incapaz de usar expressões (termos) com significados profundos para transmitir sua 

teologia. Em realidade, o autor do QE “mais parece um maestro do seu idioma que sabe como 

resumir sua mensagem em algumas sentenças fundamentais e sabe expressá-las com a maior 

                                                           
43

 Para maiores informações, ver LAIRD (1998, p. 1567-1568).  
44

 Para uma análise mais completa, ver VELOSO, 1975, p. 34-37. 
45

 Idem.  
46

 BROWN, R. (1966, p. 1022); MORRIS (1979,  p. 414).   
47

 WESTCOTT (1978, p. 294); VELOSO (1984, p. 188). 



80 
 

economia de palavras” (p. 6). Assim, toda vez que o QE apresenta termos que trazem 

significados cujas ideias básicas sejam semelhantes entre si, deve-se distinguir as variações de 

significados entre eles (VELOSO, 1975, p. 23).  

 Seguindo essa característica, ao tratar Jesus como o Messias vindo do Céu, o QE faz uso 

constante dos verbos pe,mpw e avposte,llw. 

 

O verbo pe,mpwaparece 32 vezes no Quarto Evangelho, de quatro formas diferentes:  

pe,mpwJope,myoJope,myasinJope,myaj









Das 32 vezes em que o verbo pe,mpw aparece, a fórmula mais utilizada no QE é o` 

pe,myaj, sendo que 25 delas trazem o Pai como o enviador e destas 25 vezes em 24 vezes o 

objeto do envio é o Filho; nos demais textos em que aparece o` pe,myaj refere-se a João Batista 

sendo enviado pelo Pai (Jo 1:33). 

O quadro a seguir resume o uso do verbo pe,mpw de acordo com o agente enviador e 

agente que cumpre a tarefa designada:  

 

 

Agente enviador Agente enviado Texto Quantidade 

Deus João Batista   1:33   1 

Deus Jesus 4:34; 5:23,24,30,37; 

6:38,39,44; 7:16,18, 

28,33; 8:16,18,26,29; 

9:4;12:44,45,49;13:20; 

14:24; 15:21; 16:5 

                 24 

Deus Espírito Santo o Paracleto 14:26; 15:26  2 

Jesus Paracleto 16:7  

 

1 

                                                           
48

 VELOSO (1975, p. 55-56) assinala cinco importantes observações quanto aos textos Joaninos que trazem 

pe,mpw1º) Todas as vezes que se fala do pai como enviador aparece à fórmula  o` pe,myaj me, identificando  o 

enviador; 2º) todas  às vezes que aparece o Filho em relação ao envio aparece  expressado em caso acusativo da 

seguinte forma (á mim = me) 23 vezes  e “a ele” 2 vezes; 3º) Todas as vezes que se fala do envio relacionado com o 

Pai e o Filho o verbo está no particípio ativo, nunca na voz passiva; 4º) A construção gramatical do envio tem os 

seguintes elementos: artigo + particípio + acusativo; 5º) João é o escritor neotestamentário que mais faz uso de 
pe,mpein para falar da missão de Cristo. 
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Jesus Díscipulos 13:20; 20:21  2 

Judeus Sacertotes e Levitas 1:22  1 

Enviador Apóstolos 13:16  1 

Quadro 1 – O uso do verbo pe,mpw.  

No relato do envio do Messias no QE, o autor faz uma interessante exposição gradativa. 

Em João 4:34, no contexto da conversa com a mulher samaritana, Jesus diz aos seus discípulos: 

“[...] Emo.n brw/ma, evstin i[na poih,sw to. qe,lhma tou/ pe,myanto,j me (a minha comida 

consiste em fazer a vontade daquele que me enviou). Pode-se perceber, pelo diálogo de Jesus 

com a Samaritana (Jo 4:25-26), que a ênfase da passagem está na vinda do Messias, e nesse 

contexto Jesus mostra aos discípulos que alguém o enviou; no entanto, aqui não é mencionado de 

onde veio e nem mesmo o nome ou função daquele que o enviou, mas simplesmente que alguém 

o enviou...   

 

Já em João 5:23 o evangelista revela quem é este agente enviador – o Pai é o agente 

enviador: O mh. timw/n to.n ui`o,n (ouv tima/| to.n pate,ra to.n pe,myanta auvto,n (Quem não 

honra o Filho não honra o Pai que o enviou). O verso 24 do mesmo capítulo mostra as 

consequências que advêm de crer neste ser que é o agente desta missão: “Quem crê nAquele que 

me enviou tem a vida eterna”.  

 

O pensamento progressivo do Quarto Evangelho em relação à origem do Messias se 

estende ao sexto capítulo, naquele que é o mais duro discurso de Jesus (Jo 6:60), e revela que o 

enviado veio do céu (Jo 6:38):  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] (Porque eu desci do céu, não para 

fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou). Nota-se que neste ponto 

o QE mostra não só que Jesus foi enviado por alguém, que o agente que o envia é o Pai, e que 

quem crer neste Pai tem a vida eterna; desse modo, o QE agora mostra explicitamente que o 

ponto de partida de sua missão, ou seja, a sua origem, era o céu. 

 

 O discurso de Jesus avança mostrando aos seus ouvintes que Ele não somente veio do céu 

(Jo 6:38), da parte do Pai (Jo 5:23), mas que tem um íntimo conhecimento do Pai que o enviou 
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(Jo 7:28). Aqui o QE revela que, depois de cumprida a sua missão, seu destino seria voltar para o 

lugar de onde veio:  

(Jo 7:33). ei=pen ou=n o` VIhsou/j\ e;ti cro,non mikro.n meqV u`mw/n eivmi kai. u`pa,gw pro.j 

to.n pe,myanta, meÅ  (Disse-lhes Jesus: Ainda por um pouco de tempo estou convosco e depois 

irei para junto daquele que me enviou). 

(Jo 16:5). Nu/n de. u`pa,gw pro.j to.n pe,myanta, me( kai. ouvdei.j evx u`mw/n evrwta/| me( 

Pou/ u`pa,geijÈ  (Mas, agora, vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me 

pergunta: Para onde vais?) 

 

Pode-se notar que, sempre que Jesus relata a obra que veio realizar, deixa claro que o 

enviador, o Pai, deve ser honrado (Jo 5:23), deve-se crer nele (Jo 5:24), fazer a vontade dele (Jo 

6:38), praticar as obras dele (Jo 9:4), guardar as palavras dele (Jo 14:24) e voltar para ele (Jo 

16:5). 

 

Quanto ao argumento de Bultman (2004, p. 464) de que, uma vez que o Filho foi enviado 

– ou seja, não veio por vontade própria –, é importante observar que os textos que mostram o Pai 

como enviador e o Filho como enviado sempre trazem o verbo pe,mpwno aoristo, indicando 

uma ação terminada e no particípio ativo, ou seja, o objeto do envio (o Filho) nunca está 

sofrendo a ação apenas, mas também praticando-a
49

, o que revela que o Messias enviado do céu 

tem autoridade mesmo estando na origem da missão (VELOSO, 1975,  p 46). 

 

Quando o envio aparece relacionado aos textos que falam explicitamente do Filho, 

cumprindo a missão confiada pelo Pai como um “programa do céu que ele deve cumprir”
50

 

(4:34; 5:30; 6:38, 39), tais textos sempre trazem o verbo pe,mpw. Pode-se perceber, portanto, 

que o uso desse verbo por João leva os leitores a atentarem para a origem da missão, ou seja, de 

onde vem este Jesus que diz ser o Messias, além de apontar para o enviador, para aquele em 

quem repousa toda a autoridade do Filho. 

                                                           
49

 Ver ALLAND (1975), textos 1:33; 4:34; 5:23; 24, 30, 37; 6:38, 39, 44; 7:16, 18, 28, 33; 8:16, 18, 26, 29; 9:4; 

12:44, 45, 49; 13:16, 20; 14:24; 15:21; 16:5.  
50

 VELOSO (1975, p. 62): apenas em 6:40 se relaciona com avposte,llw em ligação com a consecução da missão. 
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O verbo avposte,llw aparece 28 vezes no evangelho de João (Jo 1:6, 19, 24; 3:17, 28, 34; 

5:33, 36, 38; 6:29, 57; 7:29, 32; 8:42; 9:7; 10:36; 11:3, 42; 17:3, 8, 18 (2x), 21, 23, 25; 18:24; 

20:21), das quais 17 vezes se relacionam com o envio do filho feito pelo Pai (Jo 3:17, 34; 5: 36, 

38; 6:29, 57; 7:29; 8:42; 10:36; 11: 42; 17:3, 8, 18, 21, 23, 25; 20:21).
51

  

 

O quadro 2 resume o uso do verbo avposte,llw de acordo com o agente enviador e agente 

que cumpre a tarefa designada: 

 

Enviador Agente Enviado Textos Quantidade 

Judeus Sacerdotes e Levitas  1:19  1 

Judeus Fariseus  1:24 1 

Judeus Mensageiros 5:33  1 

Sacerdotes e Fariseus Guardas 7:32 1 

Irmãs de Lázaro  Mensajeros  11:3  1 

Anás  Jesus 18:24 1 

Jesús  Discípulos  4:38; 17:18  2 

_____ (Jesus) _____ (cego) 9:7 1 

Deus  João Batista 1:6; 3:28  2 

Deus Jesus 3:17,34;5:36,38;6:29,57; 

7:29;8:42; 10:36; 11:42; 

17:3,8,18,21,23,25;20:21  

               17 

Quadro 2 – o uso do verbo avposte,llw.  

 

Nos demais textos em que aparece, pe,mpw refere-se a João Batista como sendo o objeto do 

envio (Jo 1:33).  O último texto cita Jesus enviando os seus discípulos (Jo 13:16).  

 

Primeiramente observa-se o texto de João 3:34: On ga.r avpe,steilen o` qeo,j( ta. r`h,mata 

tou/ qeou/ lalei/\ ouv ga.r evk me,trou di,dwsin o` qeo.j to. pneu/ma  (pois o enviado de Deus fala 

as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida),  em que Jesus diz que fala as 

                                                           
51

 Ibid. Textos: (Jo 1:6, 19, 24; 3:17, 28, 34; 4:38; 5:33, 36, 38; 6:29, 57; 7:29, 32; 8:42; 9:7; 10:36; 11:3, 42; 17:3, 

8, 18 (duas vezes), 21, 23, 25; 18:24; 20:21). 
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palavras de Deus, refletindo assim a consecução da obra confiada e com ênfase no executor. 

Nota-se que o verbo utilizado aqui é avposte,llw. 

 

Essas palavras podem refletir João 12:49:  o[ti evgw. evx evmautou/ ouvk evla,lhsa( avllV 

o` pe,myaj me path.r auvto,j moi evntolh.n de,dwken ti, ei;pw kai. ti, lalh,sw (porque eu não 

tenho falado por mim mesmo, mas o Pai, que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o 

que anunciar). Neste texto Jesus também afirma falar as palavras do Pai; aqui o autor faz uso do 

verbo pe,mpw, o que pode levar alguém a perguntar qual seria a diferença no uso desses verbos. 

Pode-se observar, porém, que a primeira passagem que utiliza avposte,llw enfatiza a consecução 

da ação, ressaltando o enviado, Jesus, enquanto a segunda enfatiza um plano especificado pelo 

enviador, o Pai, como um programa que o Filho deve cumprir. 

 

O mesmo se vê em João 5:36: ta. ga.r e;rga a] e;dwke,n moi o` path.r i[na teleiw,sw 

auvta,( auvta. ta. e;rga a] evgw. poiw/( marturei/ peri. evmou/ o[ti o` path,r me avpe,stalken 

(porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham 

a meu respeito de que o Pai me enviou), em que as obras do Pai aparecem como realizadas por 

Jesus, mas verifica-se que em João 9:4 (h`ma/j dei/ evrga,zesqai ta. e;rga tou/ pe,myanto,j me 

e[wj h`me,ra evsti,n\ e;rcetai nu.x o[te ouvdei.j du,natai evrga,zesqai) Jesus também fala das 

obras do Pai, porém ligadas ao verbo pe,mpw. O que ocorre, contudo, é que em 5:36 as obras  

(erga) aparecem como sendo realizadas por Cristo, enquanto em 9:4 refletem um plano do Pai 

para o Filho cumprir, ou seja, no primeiro texto a ênfase recai na missão que o enviado deve 

cumprir, enquanto o segundo texto (Jo 9:4) reflete que suas obras vêm do alto, falando da origem 

de sua missão. 

 

Esta ênfase do verbo avposte,llw em ligação ao enviado e naturalmente à consecução da 

missão torna-se mais clara quando se observa o uso das palavras “mundo” e “terra” no Quarto 

Evangelho. Veloso (1975) enfatiza a ligação de avposte,llw em relação à palavra “mundo” ou 
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“terra” (ko,smojou/j), sempre ligado a avposte,llw
( Jo 3:17; 17:3, 4, 8, 9, 21, 23, 24)


 ou 

seja, sempre relacionado àquele que conclui a missão na terra, o enviado de Deus
53

.  

 

Outra forte evidência de avposte,llw relacionado ao enviado é exatamente o uso do verbo 

pelo autor do QE, pois este verbo é usado quando o enviado é de caráter humano.  Em João o 

verbo utilizado é sempre avposte,llw (Jo1:19, 24; 5:33; 11:3). 

(Jo 1:19;24) Kai. au[th evsti.n h` marturi,a tou/ VIwa,nnou( o[te avpe,steilan Îpro.j 

auvto.nÐ oi` VIoudai/oi evx ~Ierosolu,mwn i`erei/j kai. Leui,taj i[na evrwth,swsin auvto,n\ 

su. ti,j ei=È (Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém 

sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu?) 

Kai. oi` avpestalme,noi h=san evk tw/n Farisai,wnÅ (Ora, os que haviam sido enviados 

eram de entre os fariseus) 

(Jo 5:33) ei/j avpesta,lkate pro.j VIwa,nnhn( kai. memartu,rhken th/| avlhqei,a| 

(enviastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade). 

(Jo11:3) VApe,steilan ou=n ai` avdelfai. pro.j auvto.n le,gousai( Ku,rie( i;de o]n filei/j 

avsqenei/Å  (Enviaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo 

aquele a quem amas). 

 

Mesmo os apóstolos que são chamados e enviados a trabalhar na consecução da missão 

têm seu envio expressado por avposte,llw (Jo 4:38; 17:18)
54

:  

(Jo 4:38) Egw. avpe,steila u`ma/j qeri,zein o] ouvc u`mei/j kekopia,kate\ a;lloi 

kekopia,kasin( kai. u`mei/j eivj to.n ko,pon auvtw/n eivselhlu,qateÅ (Eu vos enviei para 

ceifar o que não semeastes; outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho). 

                                                           
52

 VELOSO (1975, p. 63).  
53

 Outros textos falam de Deus enviando João Batista (Jo 1:6), ou de Jesus enviando os discípulos (Jo 

4:38, 17:18), ou de fariseus enviando mensageiros (Jo 5:33) ou de algum outro tipo de envio em caráter  

humano.  
54

 Por duas vezes o envio dos discípulos é expressado por João pelo verbo pe,mpw (Jo 13:20; 20:21). Para maiores 

explicações sobre o uso conjunto dos verbos pe,mpw e avposte,llw, ver VELOSO (1975, p. 67-69). 
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(Jo 17:18) kaqw.j evme. avpe,steilaj eivj to.n ko,smon( kavgw. avpe,steila auvtou.j eivj 

to.n ko,smon\ (Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo). 

 

Aliás, vale lembrar que eles são conhecidos como os apóstolos de Cristo, o que não 

ocorre simplesmente porque os discípulos são enviados, mas sim enviados para concluir a missão 

terrena
55

. 

Aparentemente, segundo a evidência a ser apresentada até o momento, o termo pe,mpw 

no QE tem a ver com a “Atividade do Filho na Origem da Missão”
56

; no entanto, percebe-se que 

a ênfase recai sempre no enviador. No QE o verbo avposte,llw é utilizado em relação à 

“Realização Histórica da Missão”, dando ênfase ao enviado a cumprir a missão
57

; por isso, é 

ainda necessário averiguar se o uso que o autor do QE faz dos verbos pe,mpw e avposte,llw no 

capítulo 7 está ligado à teoria apresentada até o momento. 

 

4.6 Análise de pe,mpw e avposte,llw na discussão da origem do Messias em João 7 

 

Desde o capítulo 5 do Quarto Evangelho percebe-se uma progressão na forma como o QE 

apresenta o Messias enviado do céu. Ao descrever o Pai como o enviador do Filho em Sua 

missão, às vezes emprega o verbo pe,mpw, outras vezes o verbo avposte,llw.  

 

O tema do envio é de importância central no evangelho para dar respostas aos oponentes 

e ouvintes de Jesus, bem como aos leitores de João que enfrentavam amargos dias por causa do 

conflito com os líderes da sinagoga e oponentes internos na comunidade 
58

. 

 

 Esse tema revela-se de maneira central em todo o Evangelho, mais especificamente nos 

relatos que correspondem à cura do paralítico visto que essa ocorrência no sábado reacende nos 

                                                           
55

 Embora o envio dos discípulos seja mencionado com o uso do verbo pe,mpw (Jo 13:20; 20:21) percebe-se que em 

Jo 17:18 “ há um elemento diferente: o mundo... isto significa que em 17:18 está se falando da realização de ambos 

envios (Cristo e dos crentes) por quanto a missão se cumpre no mundo” (VELOSO, 1975).  
56

 Para um estudo mais amplo da atividade do filho na origem da missão, ver VELOSO (1984, p. 422-444).  
57

  VELOSO (1984), para um estudo mais amplo.  
58

 BRUCE (1987, p. 188-189) afirma que os leitores enfrentavam amargos dias por causa do “Birkat ha-minin”; 

porém, como já demonstrado, o “Birkat ha-minin” seria o desenvolvimento, no século II, da tensão existente na 

segunda metade do século I. 
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opositores o questionamento da autoridade de Cristo para a consecução terrena (histórica) de 

suas obras (Jo 5:16, 18 e 36, 37) e sua origem posteriormente  questionada (Jo 7:27).  

 

O foco central sobre o envio do Filho encerra-se com a cura do cego de nascença (Jo 9); 

ao curá-lo, Jesus não o faz como fizera com Bartimeu, por exemplo (Mc 10 46-52), mas prefere 

agir de uma forma inusitada colocando barro nos olhos do cego (Jo 9: 1-7). Por que Jesus, ao 

curar o cego, não o fez como das outras vezes? Ou, por que João escolheu este episódio, no 

contexto do tema analisado (Jo 20:31)? A resposta está exatamente no capítulo que encerra o 

tema do envio do Messias de João. O tanque de Siloé ou „Shalah‟ (enviado) era um símbolo do 

tema do envio que percorre todo o QE, um símbolo daquilo que o autor tentava passar aos seus 

leitores. O cego só passou a ver depois de ser “enviado pelo enviado até o enviado” (Jo 9: 6-7). 

O Messias de João é o Deus-encarnado, enviado pelo Pai, para trazer salvação ao Mundo.   

 

O uso que o autor faz de pe,mpw e avposte,llw em João 7:28 e 29 está inserido dentro de 

um amplo contexto no Quarto Evangelho, intrínseco ao seu objetivo de revelar Jesus como o 

Messias celestial (Jo 20:31) . 

 

Na seção que se estende do capítulo 5 ao 9, o evangelista trata especificamente do envio 

desse Messias por ele apresentado. Esta total relação torna-se mais explícita no contexto 

imediato do capítulo 7 de João, quando os familiares de Jesus contestam sua obra (Jo 7:2-5), seus 

oponentes questionam a autoridade de sua obra (Jo 7:15, 20, 26) e seus ouvintes questionam sua 

origem (Jo 7: 27). Percebe-se claramente todos os elementos envolvidos na pronta resposta dos 

lábios de Cristo. 

Em relação à origem que eles diziam conhecer (Jo 7:25-27) “eu vim de cima (o` pe,myaj 

me) vim do Pai é a resposta de Cristo” (Jo 7:28). 

 

 Quando o autor demonstra a reação dos ouvintes de Jesus diante das obras que Ele 

realiza (Jo 7:31), questionando com que autoridade Jesus pode perdoar, curar e ensinar, a 

resposta precisa seria: com a autoridade “dAquele que me enviou” (o` avpe,steilen me). 
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Assim, o verbo pe,mpw é empregado pelo autor do QE para falar da origem de Jesus, 

com sua autoridade posta naquele (Deus) que O enviara, e o verbo avposte,llw utilizado para 

falar da vinda do Filho em relação à missão na terra com ênfase no enviado, porém também 

mostrando que a autoridade da obra terrena de Cristo vinha do Pai. 

 

O evangelista tem em mente mostrar aos seus leitores que Jesus podia fazer o que fazia 

(sinais) e falar o que falava (ensinos de Jesus) por causa da autoridade que lhe fora conferida, 

pois o seu enviador era ninguém mais nem menos do que o Pai (Jo 3:16, 17; 3:34; 4:34; 5:36; 

6:29; 8:23; 9:39; 11:41,42; 12:44,45; 13:20; 17:3; 20:31). O cumprimento da missão está 

intimamente ligado à autoridade conferida a Jesus, e por essa razão ele pode revelar, salvar e dar 

vida eterna
59

. 

 

O uso e o sentido que o QE aplica aos verbos pe,mpw e avposte,llw reforçam a visão 

apresentada de um Messias diferente daqueles que apareciam no contexto da expectativa 

messiânica do judaísmo
60

, um Messias que com a adesão de um novo grupo de conversos aos 

círculos da comunidade Joanina, é apresentado como um Messias celestial, e origem divina e que 

vem para libertar o povo de Israel não do poder Romano, más do pecado, que lhes oferece não 

somente liberdade da opressão, mas, a vida eterna ( Jo 7: 37-39). 

 

Assim o Jesus histórico do QE é apresentado e mesmo propositalmente confundido com o 

Jesus da fé da comunidade e central para o estabelecimento da fé cristológica e para a 

sobrevivência da fé da comunidade joanina que se via atacada por inimigos externos e internos, 

daí verifica-se que a declaração de Jesus como enviado pelo Pai e que testemunha suas obras (Jo 

5:36-37), tem como objetivo crer no enviado (Jo 6:29) e conhecer o enviado (Jo 17:25), pois a 

aivw,nioj zwh. (vida eterna) é esta: i[na ginw,skwsin se. to.n mo,non avlhqino.n qeo.n kai. o]n 

avpe,steilaj VIhsou/n Cristo,nÅ (que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, 

a quem enviaste) (Jo 17:3). 

 

                                                           
59

 VELOSO (1975, p. 69) resume bem esse pensamento ao dizer que a ênfase era “intimidade e iniciativa”.  
60

 SCARDELAI (2008b, p. 9-11) afirma que os movimentos messiânicos fizeram parte das grandes tensões entre 
judeus e cristãos, listando-os como movimentos de libertação política, representados por Judas Galileu, Simão bar 
Giroba e Atronges. 
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4.7 Conclusão Parcial 

 

A análise dos verbos pe,mpw e avposte,llw em seus contextos no evangelho de João 

mostram que os dois termos são usados pelo autor de forma distinta para respectivamente 

demonstrar a origem da missão, com ênfase no enviador e na consecução da missão, com ênfase 

no enviado. 

 

O emprego dos verbos no contexto de João 7 revela harmonia com o restante do livro. O 

verbo pe,mpw é usado para responder à seção em que se questiona a origem do Messias (Jo 

7:25-27), enquanto avposte,llw se expressa em relação à realização dessa missão, e – segundo o 

autor – muitos creem nele (Jo 7:31). 

 

Por tudo o que foi demonstrado vê-se que o tema da vinda do Filho é de grande 

importância no Quarto Evangelho, importância essa muito bem expressada por Bruce (1987) ao 

dizer que “conhecer a Jesus (como enviado do Pai) equivale a conhecer o Pai (como aquele que 

enviou). Jesus veio para transmitir este conhecimento; possuí-lo equivale a possuir a vida eterna” 

(p. 271). Por isso o Deus que é chamado de o` pe,myaj me path.r (O Pai que me enviou) ou 

simplesmente “aquele que me enviou” (o` pe,myaj me) recebe a confissão de fé da comunidade, 

quando dizem:  

(1 Jo 4:14) kai. h`mei/j teqea,meqa kai. marturou/men o[ti o` path.r avpe,stalken to.n 

ui`o.n swth/ra tou/ ko,smouÅ (E nós temos visto e testificamos que o Pai enviou seu 

Filho como Salvador do mundo). 

Ou simplesmente como aparece no QE:  

(Jo 17:3) Au[th de, evstin h` aivw,nioj zwh,( i[na ginw,skwsi,n se to.n mo,non avlhqino.n 

qeo,n( kai. o]n avpe,steilaj VIhsou/n cristo,nÅ (E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti 

único Deus verdadeiro e a Jesus aquele que tu enviaste). 

 

 

 



 
 

CONCLUSÃO FINAL 

 

O interesse desta pesquisa surgiu a partir de apresentação em um evento científico no ano 

de 2009, na época orientado pelo professor Dr. Roberto Pereyra. Desde então o estudo do Quarto 

Evangelho tem aumentado, possivelmente pela abordagem dos conflitos latentes em suas 

páginas, bem como pela insistência em falar sobre o Messias de uma maneira tão singular. 

 

Atualmente existem diversas propostas acerca do conflito que girava em torno da 

comunidade joanina no século I, sendo consenso entre estudiosos do QE, como visto na primeira 

e na terceira seções, que os integrantes da comunidade joanina tinham conflitos com os líderes 

judaicos da sinagoga após o ano de 70 d. C, sendo vítimas de embates dentro da própria 

comunidade. 

 

Diante de tais situações conflitantes o texto do QE surge dando suporte à visão defendida 

pela comunidade joanina, frente os judeus, cristãos e pagãos; portanto, o texto do QE em grande 

medida reflete um apoio à teologia da comunidade joanina, representando uma leitura dos 

eventos históricos de Jesus, como uma nova leitura a partir de conflitos e perseguições que a 

comunidade sofria nos dias da produção e organização do texto do QE. 

 

Utilizando os dados históricos, literários e gramáticos levantados nesta pesquisa, conclui-

se que o QE revela em seus textos muito do ambiente sócio-religioso-cultural em que essa obra 

foi produzida, ou seja, o contexto sociopolítico e religioso da Palestina no século I d.C.,  

dominado pelo Império Romano, influenciado por uma cultura helenista, religiosamente 

comandado pelos judeus e – após 70 d.C – liderado pelos fariseus. O QE também fala da 

expectativa messiânica que aparecia de diferentes modos dentro das classes e grupos da 

sociedade judaica, e da pluralidade religiosa existente naquele século.  

Tão plural era o ambiente sócio-religioso-cultural da Palestina no século I que se torna 

possível classificá-lo e falar em “judaísmos e cristianismos”
61

, reforçando assim a tese de que o 

autor do QE lidava com os problemas externos e internos da comunidade, e que tais conflitos 

                                                           
61

 A expressão “judaísmos e cristianismos” é utilizada por MÍGUEZ (1995, p. 23-33). 



91 
 

baseavam-se principalmente na postura dos grupos que tentavam firmar sua identidade e crença 

em torno do Templo, da Lei e do Messias. 

 

  Neste ambiente diversificado e conflitante surge a comunidade do QE, que se defende 

dos ataques à sua fé utilizando o relato da história de Jesus a partir de uma releitura para o 

momento histórico da comunidade.   

 

A análise da perícope selecionada para esta pesquisa (Jo 7) revela que o QE é constituído 

por diálogos com frases curtas e temas profundos, porém tratados de maneira direta e com 

termos que podem carregar sentidos teológicos maiores.  

 

Como sugere Nascimento (2010), o autor do QE utiliza nesta perícope uma “linguagem 

figurada, simbólica, com metáforas, ironias, mal-entendidos, duplos sentidos, para descrever o 

ministério e a identidade de Jesus, sobretudo falar de sua origem divina e sua filiação com o 

Pai”. O autor do QE também opta por trabalhar os capítulos 7 e 8 como uma unidade literária 

que completa os blocos 5 e 6. Prosseguindo com a discussão da filiação divina de Jesus, nesses 

capítulos o autor aborda a origem deste Jesus/Messias e quem Ele é (João 7:28-29 e 8:53). 

Paralelamente, os elementos de tempo, pessoas e lugar reforçam a unidade desses capítulos, aos 

quais se somam as evidências que mostram a continuidade do tema do capítulo 7 também a partir 

de 8:12. 

 

A discussão apresentada pelo autor do QE ao longo do capítulo 7 mostra a linguagem 

ousada e agressiva do autor contra os inimigos da comunidade que não entendem as palavras de 

Jesus, não sabem de onde Ele vem e assim não O reconhecem como o Messias. A penúltima 

parte da perícope apresenta a origem desse Messias a partir dos verbos sobre os ensinos de Jesus; 

surge também a questão de Sua origem em João 7:28-29, por meio dos verbos pe,mpw e 

avposte,llw, utilizados no Quarto Evangelho para tratar da origem e autoridade, que torna ainda 

mais curiosa a linguagem do autor do QE. 
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Por conseguinte, a importância do capítulo 7 é tamanha dentro do QE que o evangelista 

reuniu nesta perícope boa parte do que tinha a dizer em resposta às objeções judaicas contra as 

pretensões messiânicas sustentadas por Jesus. 

 

Dessa forma, o capítulo 7 do QE foi analisado revelando – em si mesmo e em torno dele 

– diversas vozes em conflito dentro do texto.  Ao longo do QE aparecem os batistas, os romanos 

e dentro do capítulo em análise os conflitos que envolviam a comunidade, os judeus e os 

samaritanos. 

 

O centro do conflito da comunidade joanina representada pelo autor do QE tinha por base 

o tema da origem divina desse Jesus Messias apresentado no evangelho. No QE, a postura do 

judaísmo contra a comunidade era motivada, sobretudo, pelo desejo de novamente consolidar a 

própria posição depois do desastre da guerra judaica, e certamente a postura de Jesus como 

Messias era o único caminho para conhecer Jeová; de alguma forma, isso incomodava o 

judaísmo farisaico. 

 

A figura de João Batista revela um embate entre os seus seguidores e a comunidade 

joanina, ocorrido na primeira fase de formação da comunidade (NASCIMENTO, 2010, p. 49). 

Isso vem confirmar a pluralidade do pensamento cristão no início do primeiro século, 

representada pelos conflitos internos da comunidade, que também giravam em torno do tema de 

Jesus como Messias, sua origem e missão. 

 

Por outro lado, em um dado momento na comunidade joanina houve a inserção de um 

grupo de samaritanos, que provocou conflitos entre a comunidade e os líderes da sinagoga.  

Brown (2000) vê esse momento como a segunda fase da comunidade joanina, mas Meeks (1967) 

e Ashton (2009) alegam que tais conflitos só ocorreram devido a uma influência helenística, com 

a aproximação dos grupos de samaritanos e galileus que, ao se unirem à comunidade, levaram-na 

a uma visão cristológica mais profunda. Em consequência, a comunidade joanina passou a 

declarar sua fé em Jesus como um Messias celestial, provocando assim uma ruptura maior entre 

a comunidade e a sinagoga.  

 



93 
 

A análise da perícope confirma que o ponto forte dos conflitos que cercavam a 

comunidade tinha por base o tipo de crença que cada grupo em relação ao Messias. A forma 

como o QE apresenta esse Jesus Messias – por meio do uso dos verbos pe,mpw e avposte,llw – 

mostra que de fato essa apresentação, feita no contexto plural do judaísmo, incomodou a classe 

dominante da sinagoga a partir do ano 70 d.C, revelando uma teologia firmada na declaração 

cristológica para a salvação a partir da crença nesse Messias enviado do Céu, pois sua origem era 

exatamente o ponto de maior discussão. 

Em vista disso, a análise dos verbos pe,mpw e avposte,llw no QE conclui que os dois 

termos são usados pelo autor, de formas distintas, para demonstrar (a) a origem da missão com 

ênfase no enviador e (b) a consecução da missão com ênfase no enviado. 

 

No contexto do capítulo 7, o uso de pe,mpw e avposte,llw revelam harmonia com o 

restante do livro e seu objetivo de defesa da fé da comunidade. O verbo pe,mpw é empregado em 

resposta à seção onde se questiona a origem do Messias (Jo 7:25-27), enquanto avposte,llw se 

expressa em relação à realização dessa missão, como resultado da resposta de Jesus. Utilizando 

estes verbos, o QE conclui dizendo que “muitos crêem nele afirma o autor (Jo 7:31)”.  

 

Nas páginas do QE, os termos Pe,mpw e avposte,llw estavam de tal forma ligados ao 

conflito da comunidade que mantinha o debate em torno da pessoa de Jesus como Messias 

enviado do Céu, que o Deus denominado o` pe,myaj me path.r (O Pai que me enviou), ou 

simplesmente Aquele que me enviou (o` pe,myaj me), recebe a confissão de fé da comunidade, 

nestes termos:  

(1 Jo 4:14) kai. h`mei/j teqea,meqa kai. marturou/men o[ti o` path.r avpe,stalken to.n 

ui`o.n swth/ra tou/ ko,smouÅ  

(E nós temos visto e testificamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo). 
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