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“No princípio era a Narrativa. 

A Narrativa estava com Deus. 

A Narrativa era Deus.” 

 

 

Paráfrase de João 1.1 
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RESUMO 

 

Esta dissertação analisará a recorrência do termo sinal no Quarto 
Evangelho, tendo como paradigma a exegese de João 6.1-15, períco-
pe denominada como multiplicação dos pães e peixes. O texto da 
multiplicação dos pães e peixes se insere no Bloco dos Sinais (capí-
tulo 1-12), o qual é marcado por sete sinais, sendo eles: o casamento 
de Caná (2.1-11); a cura do filho do oficial do rei (4.43-54); a cura 
de um paralítico de Betesda (5.1-15), a multiplicação dos pães e pei-
xes (6.1-15); andar sobre as águas (6.16-21); cura do cego de nas-
cença (9.1-41) e a ressurreição de Lázaro (11.1-45). A pesquisa reve-
lou, além das peculiaridades narrativas, semióticas e hermenêuticas, 
próprias do Evangelho de João, que o termo sinal enquadra a narrati-
va, além de estruturar e proporcionar cadência para o texto joanino. 
Nota-se tangência e diálogo entre os sinais, de modo que a perícope 
de João 6.1-15 exerce papel central no Bloco da Paixão por ser um 
texto identitário dos leitores, bem como da comunidade joanina. 
 
 
 
Palavras-chave: Novo Testamento – Evangelho de João – Sinais – 
Exegese Bíblica – Multiplicação dos Pães. 
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ABSTRACT 

 

This tese will analyse the ocurrences of the word sign in the fourth 
gospel, having the exegesis of John 6. 1 - 15 as a paradigm - the 
"multiplying of the loaves and fishes" pericope. This pericope is in-
serted within the Signs Book (chapters 1 - 12), which is marked by 
the ocurrance of seven signs, beign those: the Wedding at Cana (2. 1 
- 11); the healing of the king's officer son (4. 43-54); the healing of 
the paralytic in Bethesda (5. 1 - 15); the multiplying of the loaves 
and fishes (6. 1 - 15); Jesus' walking on the sea (6. 16 - 21); the heal-
ing of the man born blind (9. 1 - 41) and the resurrection of Lazarus 
(11. 1 - 45). Besides the narrative, semiotic and hermeneutical pecu-
liarities the Gospel of John has, our research has revealed that the 
word "sign" frames the narrative, providing its structure and also 
providing John its cadence. We notice the tangency between dia-
logue and the signs, thus making the pericope at John 6. 1 - 15 exert 
a central role in the Passion Narrative - because it is intended as a 
reader's identitary text, as well as for the Johannine community. 
 
Keywords: Gospel of John – Signs – Biblical Exegesis - Multiplica-
tion of the loaves. 
 
 
 



 

 

10 

SUMÁRIO 

 

Introdução ______________________________________________________________ 12 

1. Por uma teoria literária do Evangelho de João ________________________________ 14 

1 Criação do Evangelho de João – Tradição __________________________________ 15 

2 Etapas de Criação – Um Evangelho Orgânico _______________________________ 18 

3 É possível comparar o Quarto Evangelho com os Sinóticos? ___________________ 25 

4 Estrutura final do Evangelho de João ______________________________________ 30 

5 Tensões presentes do Quarto Evangelho ___________________________________ 32 

6 Proposição Hermenêutica: João 13-21 _____________________________________ 35 

7 O Livro dos Sinais: Estrutura e Função do Capítulo 6 _________________________ 38 

8 Considerações Finais __________________________________________________ 40 

2. Exegese de João 6.1-15 __________________________________________________ 42 

1 Tradução ____________________________________________________________ 42 

2 Texto em Português ___________________________________________________ 50 

3 Aparatos Críticos _____________________________________________________ 51 

4 Delimitação da Perícope________________________________________________ 52 

5 Proposta de Diagramação do Texto _______________________________________ 54 

6 Quadro comparativo Sinótico____________________________________________ 58 

7 Estruturação e Subdivisão da Perícope ____________________________________ 76 

8 Explicação da Estruturação e Subdivisão do Texto ___________________________ 77 

9 Análise Semântica: Palavras, Frases e Expressões de Destaque na Perícope: _______ 78 

10 Contexto Social, Econômico, Político e Religioso do Evangelho de João ________ 84 

11 Apontamentos Hermenêuticos __________________________________________ 86 

3. Pão e ruptura: A comensalidade como fator identitário do Quarto Evangelho _______ 88 

1 Análise indiciária _____________________________________________________ 88 

2 A recorrência do termo “shmeia” no Antigo Testamento _____________________ 90 

3 Articulação dos Sinais no Quarto Evangelho ________________________________ 94 

4 O Pão como aspecto identitário __________________________________________ 96 



 

 

11 

5 Análise Literária e Crítica da Recepção de João 6.1-15 _______________________ 98 

6 Considerações Finais _________________________________________________ 107 

Conclusão _____________________________________________________________ 109 

Referências Bibliográficas ________________________________________________ 111 



INTRODUÇÃO 

Esta dissertação pesquisará João 6.1-15, texto conhecido como “a multiplicação dos 

pães e peixes”; Tal análise conduzirá para a relevância desta perícope dentro do Bloco dos 

Sinais do Evangelho de João. Apresentaremos a recorrência do termo sinal no texto joanino, 

organizados em sete sinais, de modo que o texto da multiplicação dos pães e peixes sintetiza 

a identidade dos leitores e da comunidade joanina. 

Ao analisar os textos sinóticos em relação ao Evangelho de João, notamos que as ca-

racterísticas taumatúrgicas de Jesus, narradas pelos sinóticos, envolvem o termo milagre. Já 

para o Quarto Evangelho, essas ações, isto é, a vida pública de Jesus, é marcada por sinais. 

A partir disso, averiguamos que o texto joanino descreve o milagre como um sinal, particu-

larizando, assim, a interpretação joanina. 

Se por um lado este trabalho realçará a leitura sincrônica do texto joanino - por enten-

der a pertinência dessa metodologia como eixo instrumental na compreensão à composição 

literária do Quarto Evangelho – por outro lado, se fará uso de uma análise diacrônica, a qual 

oferece subsídios interessantes para o processo exegético. Nossa proposição é analisar o 

campo semântico dos sinais e sua articulação na trama narrativa na perspectiva joanina. 

Para tanto, na primeira parte deste trabalho apresentaremos a estrutura final do Quarto 

Evangelho, mas com ênfase no Bloco dos Sinais (capítulos 1-12). Neste Bloco analisamos a 

vida pública de Jesus, e como os sinais se articulam nessa trama narrativa. Além de apresen-

tar um panorama estrutural do texto joanino, utilizamos como chave hermenêutica o Bloco 

da Paixão (capítulos 13-21).  
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Utilizaremos como fontes bibliográficas comentaristas do Quarto Evangelho. Por 

exemplo, Konings apresenta o Evangelho de João como uma redação dramatúrgica que re-

flete a historicidade de seu tempo representada em diferentes fases. Dialogaremos com 

Bultmann, autor que se destaca por ser um dos principais expoentes no que se refere ao 

Quarto Evangelho e sobre suas hipóteses da “Semeia Quelle”. Para nos ajudar a analisar o 

contexto em que o Evangelho de João se insere, utilizaremos Brown, Dodd, Koester e al-

guns artigos organizados por Van Belle. Assim, pontuaremos as diversas abordagens já rea-

lizadas sobre o Quarto Evangelho, além da nossa opção metodológica. 

Na segunda parte desta dissertação, apresentaremos a exegese de João 6.1-15, apli-

cando o Método Histórico Crítico. Destacamos nessa interpelação a comparação do Evange-

lho de João com os Evangelhos Sinóticos. Utilizaremos manuais exegéticos de Klaus Ber-

ger, Uwe Wegner, Cassiano Silva, além de algumas técnicas exegéticas de Milton Schwan-

tes. 

Na terceira parte desta dissertação apresentaremos a relevância do sinal da multiplica-

ção como aspecto identitário da comunidade joanina, bem como de seus leitores. Faremos 

uma análise literária, a fim de oferecer novas direções hermenêuticas na abordagem deste 

texto. Dialogaremos com autores que enfatizam o método literário, sendo eles: Bakhtin, 

Benjamin, Meletinski, Frye, Magalhães, além de bibliografias que interpelam o texto bíblico 

por este mesmo viés. Com isso, tem-se a finalidade de prestigiar o texto de João 6.1-15 a 

partir de lentes de leituras contemporâneas. 

O texto do Evangelho de João consegue reorganizar e reapresentar a realidade utili-

zando-se de símbolos, os quais, pela natureza ficcional, apresentam indícios da comunidade 

joanina, bem como da crítica da recepção de seus leitores. 



1. POR UMA TEORIA LITERÁRIA DO EVANGELHO DE 

JOÃO 

 

O Evangelho de João possui considerável complexidade em sua trama narrativa. Desta 

forma, faz-se importante apresentar uma teoria literária que pautará a metodologia escolhida 

para a sistematização deste trabalho.  

A título preliminar, temos por eixo estrutural a perspectiva de que o Evangelho de Jo-

ão foi composto em pelo menos três momentos distintos. Entendemos que sua redação não 

foi estanque ou linear, outrossim, acreditamos que foi uma criação orgânica que surgiu em 

etapas distintas, respeitando a lógica do texto joanino.  

Outro destaque é a independência literária do Quarto Evangelho em relação aos textos 

Sinóticos. Usamos como metodologia a memória da tradição comum, sem dependência dos 

textos sinóticos. Aceitamos a perspectiva de uma memória que perpassava as comunidades 

primitivas, presentes nos textos joaninos bem como nos sinóticos, concomitantemente. En-

tendemos que o Evangelho de João fez suas escolhas narrativas, literárias e teológicas, in-

dependente dos demais Evangelhos. Ao passo que há um extrato comum nas memórias das 

comunidades primitivas (referentes a alguns eventos da comunidade), há, também, autono-

mia redacional. Elemento que veremos adiante. 
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1 Criação do Evangelho de João – Tradição 

Como primeiro passo deste trabalho, levantaremos algumas hipóteses literárias. En-

tendemos que o Evangelho de João possui camadas literárias, isto é, dois blocos fundamen-

tais:  

(I) – Conjunto dos Sinais (1-12) e; 

(II) – Conjunto da Paixão (13-21). 

 

Para explicar essa opção metodológica, explanaremos as definições que a tradição1 

emprega a respeito deste Evangelho e, por conseguinte, apresentaremos a opção escolhida por 

esta pesquisa. Mapearemos o que grande parte dos manuais de exegese afirmam sobre o Quar-

to Evangelho, fundamentados no que denominamos tradição. Ao apresentar este panorama 

conceitual não significa que assumimos suas teorias. 

As definições empregadas pela tradição são, ainda, ponto de referência para muitas 

pesquisas exegéticas. A tradição fundamenta suas hipóteses, utilizando-se de escritos anti-

gos das comunidades primitivas, dos textos da patrística como, também, de literaturas extra-

bíblicas, enfim, obras que possuem vínculos significativos com os textos bíblicos. Tanto o 

Antigo como o Novo Testamento recebem definições consolidadas pela tradição que per-

passaram os séculos e se mantêm até os dias atuais. Isso não é diferente no texto do Evange-

lho de João. A perspectiva tradicional define a autoria, localidade (geografia), conteúdo 

literário e teológico do Quarto Evangelho como veremos adiante. 

A respeito da autoria, encontra-se em muitos manuais exegéticos a atribuição a João, 

o apóstolo, como escritor e/ou redator final do Quarto Evangelho. Essa teoria ganhou ex-

pressividade nos círculos exegéticos dos séculos XVIII e XIX, Konings defende a autoria 

deste Evangelho por um discípulo de Jesus. Por mais que a definição clássica “aceite” o 

anonimato do evangelista, ainda assim enfatiza: 

                                                 

1 Seguimos na compreensão do termo “tradição” tomando como horizonte a definição de Bortolleto, Souza e 
Klip exposta no Dicionário Brasileiro de Teologia, em diálogo com John McKenzie e o Dicionário Teológico 
Del Nuevo Testamento organizado por Coenen, Beyreuther e Bietenhard. Portanto, entendemos tradição em 
duas concepções básicas: a primeira como traditio ao que se refere à oralidade ou escrita (tradição oral), já a 
segunda como traditium, isto é, à transmissão de um grupo para outro grupo, de uma geração para outra ge-
ração. É nesse contexto que Coenen afirma que a tradição é fundamental para o processo de cristalização de 
um pensamento, de uma ideologia, do imaginário, tornando-o (quase) em um dogma. A conservação da tra-
dição é importante, como afirma McKenzie, para legitimar a autenticidade da doutrina recebida. Em suma, o 
conceito de tradição, nesta dissertação, está relacionado com ideias que perpassaram as comunidades primiti-
vas e se solidificaram com o tempo, cristalizando-se o que conhecemos como dogmas. 
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O Evangelho [de João] é fruto de um processo em que intervieram um pregador 

da geração apostólica e uma comunidade transmissora, o Evangelho de João é ine-

gavelmente obra de um escritor qualificado, capaz de manejar a arte retórica e 

dramatúrgica, mas, sobretudo, revelador de uma profundidade teológica que ultra-

passa a expressão coletiva2. 

Por mais que seja complicado a definição da autoria deste Evangelho, existem tenta-

tivas de correlaciona-la com uma espécie de protótipo do discípulo João, mesmo que encon-

tremos no texto joanino um estilo plural, mas que respeita a lógica e a exposição do pensa-

mento teológico deste livro. Neste viés, a datação escolhida pela tradição para a primeira 

redação do Evangelho de João é por volta dos anos 60 d.C., com sua última redação ainda 

no final do primeiro século d.C. Essa hipótese tenta sustentar a presença do mesmo autor do 

início até o fim do Evangelho. 

No que tange à geografia, a tradição localiza o Evangelho joanino em Éfeso. Essa 

opinião é presente em grande parte dos exegetas, ao considerarem as demandas teológicas 

presentes em João. Além disso, o que levou a tradição a afirmar que o Evangelho de João 

foi escrito em Éfeso se dá por pelo menos três motivos:  

(1) pelos textos dos pais da Igreja que falavam sobre o Apóstolo João que foi morar 

em Éfeso, entre eles Irineu de Lião, Clemente de Alexandria. Por mais que Policarpo de 

Esmirna (datado na primeira metade do século II) desconheça o Evangelho de João, e Papi-

as de Hierápolis se silencia sobre o Evangelho de João (Papias conhece o João de Apocalip-

se pelas lentes hermenêuticas de Eusébio de Cesareia), todavia, no fim do século II, os dois 

autores de nome “João”, isto é, do Evangelho e do Apocalipse, se transformam no único 

“João de Éfeso”. Com essa fusão o autor dos Evangelhos, das Epístolas e do Apocalipse é 

resumido em um mesmo autor;  

(2) há uma lenda moderna de que João mudou-se para Éfeso com Maria, a mãe de 

Jesus, e lá escreveu o seu Evangelho e escritos (o ponto de disparidade é que a tradição é 

unânime em afirmar que Maria morreu em Jerusalém, logo, nunca morou em Éfeso);  

(3) o escrito Apócrifo Atas de João revela, dentre tantas outras coisas, a trajetória 

missionária do apóstolo João. Em uma narrativa épica, com um enredo que destaca uma 

                                                 

2 KONINGS, Johan. Evangelho Segundo João: Amor e fidelidade. São Paulo, Editora Loyola, 2005, p. 31. 
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bela epopeia, João, o apóstolo amado, vai para Éfeso fazer missão, realiza grandes mila-

gres do teatro de Éfeso, destrói o templo de Artemis, é julgado pelo imperador Domiciano e 

preso em Patmus, onde tem as visões dos finais dos tempos (o Apocalipse).  

Essas são pelo menos três razões pelas quais a tradição defende a geografia em Éfe-

so. Certo é que poderiam ser citadas as rotas comerciais, os esquemas literários helenísticos, 

as influências diversas que permeiam a literatura joanina, hipóteses com bons argumentos 

de que Éfeso seja o local vivencial da construção deste Evangelho. 

Vale afirmar, ainda nessa perspectiva, a estruturação do texto joanino3. Essa propos-

ta segue, basicamente, a estrutura do livro dos Sinais e da Paixão. Por mais que haja tangên-

cias com as novas pesquisas exegéticas, como será apontado posteriormente, nota-se um 

enfoque diferenciado no que concerne à estrutura do Evangelho de João4: 

 1-4: convite para a novidade do mistério; 

 5-12: o conflito, levando à opção da fé; 

 13-17: na intimidade dos discípulos fiéis; 

 18-20: contemplando o “enaltecimento”. 

Em suma, a tradição define que o autor do Evangelho, das Epístolas e do Apocalipse 

é o mesmo, João, o discípulo amado. Estes textos foram redigidos em Éfeso entre os anos 

60 d.C a 100 d.C. Tais afirmações se mantiveram como respostas absolutas durante muito 

tempo; todavia, a partir das recentes descobertas exegéticas a respeito do Quarto Evangelho, 

percebe-se novos horizontes no que tange à autoria, geografia, temporalidade, conteúdo, 

dentre outros aspectos do Quarto Evangelho. Diante disso, é inquestionável o estilo diferen-

ciado e peculiar deste Evangelho posto em paralelo aos Evangelhos Sinóticos5. 

Essa peculiaridade joanina complica não apenas sua leitura, mas sobretudo sua inter-

pretação. Podemos inferir no Evangelho de João quebras textuais, transições e modulações 

de temas dispares, mas que são compilados em um mesmo período histórico e narrativo. 

                                                 

3 Até mesmo nas interpretações tradicionais a respeito do Quarto Evangelho, existem perspectivas distintas a 
respeito deste texto. Por exemplo, segundo E. Allo, João é composto pelo prólogo, por cinco visões maiores. 
Já D. Mollat, depois do prólogo, o QE se organiza em nove partes, agrupadas em torno das maiores festas li-
túrgicas dos judeus; este autor organiza o Evangelho em semanas kairóticas ou reveladoras.  

4 KONINGS, Johan. Evangelho Segundo João: Amor e fidelidade. São Paulo, Editora Loyola, 2005, p. 52. 
5 No que se refere aos Evangelhos Sinóticos, vale uma nota. Segundo Kermode, foi apenas em 1776 que J. J. 

Griesbach desenvolveu uma sinopse dos três Evangelhos, colocando-os em colunas paralelas para facilitar o 
estudo da dependência e diferença mútua. Desde então eles passaram a ser conhecidos como Evangelhos Si-
nóticos. 
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Para uma análise consistente, é necessário uma teoria literária que responda exegetica-

mente as camadas literárias do texto. 

2 Etapas de Criação – Um Evangelho Orgânico 

Ao que se refere à autoria do Quarto Evangelho, não é uma tarefa fácil precisa-lo, 

ainda mais com a possibilidade deste Evangelho ter passado por muitas mãos antes de sua 

redação final. Por isso, não nos deteremos muito a respeito da identidade do autor do Evan-

gelho de João; ao invés disso, apresentaremos algumas teorias e autores que desenvolveram 

sistematizações no que se refere às fases redacionais deste Evangelho. O primeiro autor a 

ser mencionado é Brown6. Para ele, o texto joanino vivenciou pelo menos quatro fases até 

chegar ao texto que temos nos dias atuais. 

A primeira fase (fase de origens, meados de 50 a final dos anos 80): 

O grupo de Origem é localizado possivelmente na Palestina ou perto desta região. 

Eram constituídos por judeus, que tinham esperanças relativamente semelhantes à de seus 

concidadãos, inclusive os seguidores de João Batista. Aceitaram Jesus como o messias da-

vídico, realizador de profecias, e cuja missão era confirmada por milagres. Há, neste grupo, 

um homem que teria conhecido Jesus durante seu ministério, e que veio a se tornar o Discí-

pulo Amado. Este discípulo adentrou neste grupo de judeus com tendências contrárias ao 

Templo, que acreditava em novos convertidos feitos por Jesus na Samaria. Eles entendiam 

Jesus a partir de um viés da tradição mosaica, não davídica. Esse discípulo, o amado, tinha 

estado e visto Jesus, e levou sua palavra ao povo.  

Na perspectiva de Brown, a partir do momento em que o segundo grupo é agregado 

ao grupo de origem, passou a se desenvolver uma cristologia elevada de preexistência, que 

inaugurou debates com grupos judaicos que pensavam que a comunidade joanina tinha 

abandonado o monoteísmo judaico ao tornar Jesus na categoria de um segundo Deus. Até 

que chegou numa situação insustentável, em que os líderes judeus expulsaram os cristãos 

joaninos das sinagogas. Esses que saíram das sinagogas chamavam os judeus de filhos do 

diabo. Jesus passou a ser o paradigma escatológico para compensar a ruptura com as sina-

gogas. O discípulo amado ajudou nesse período de transição.  

Segunda fase (a partir nos anos 90 d.C.): 

                                                 

6 Cf. BROWN, Raymond E. A Comunidade do Discípulo Amado. São Paulo, Paulus, 5ª Edição, p. 25-178. 
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Com a conversão de gentios, a comunidade confirma a expectativa que a vinda 

dos gregos para a comunidade joanina estava nos planos de Deus. A comunidade paulati-

namente se adaptou não apenas a uma nova teologia, mas uma forma de ser, haja vista que, 

para essa comunidade, os judeus eram tidos como “cegos”. Talvez, na perspectiva de 

Brown, a comunidade tenha saído da Palestina (Diáspora) para doutrinar os gregos. Essa 

teoria enfatiza o caráter universalista do pensamento joanino. Com as várias tensões que a 

comunidade vivia, a conclusão foi de que o mundo se opunha a Jesus e que eles não deveri-

am pertencer a este mundo que estava sob o poder de Satanás, deste modo, nada melhor do 

que se unir aos cristãos apostólicos, com esperanças da unidade, apesar das diferenças cris-

tológicas e ao que tange à concepção da estrutura eclesiástica. 

Terceira fase – (Epístolas c. 100 d.C.): 

Parece que as diferenças teológicas e cristológicas foram tão intensas que proporcio-

naram a divisão interna da comunidade. Para Brown, é nesse período que a primeira epístola 

joanina surge, como uma orientação para as pessoas que ficaram na comunidade, de modo 

que se opunha categoricamente aos que são chamados de dissidentes, isto é, àqueles que 

abandonaram os princípios da comunidade joanina. 

Quarta fase (depois das Epístolas século II): 

A partir da divisão que a comunidade joanina vivenciou, surgiram dois grupos distin-

tos: os adeptos do autor das epístolas que, para se manterem firmes, fundiram-se com o mo-

vimento da Igreja de Jerusalém (a grande Igreja). Parece que a comunidade joanina perdeu 

muitos adeptos com essa cisão, não tendo fôlego em si mesma para fundamentar suas con-

vicções, bem como sua legitimidade7; o grupo que saiu da comunidade foram chamados, 

posteriormente, como o grupo dos separatistas,8 o qual, aparentemente, agregou grande par-

te da comunidade joanina. 

Contrastando em alguns pontos com Brown, Sénen Vidal defende a formação do 

Quarto Evangelho em três períodos distintos9: primeiro a junção de tradições básicas sobre 

o ministério de João Batista, milagres e paixão; em seguida, a partir da releitura dos textos e 

                                                 

7 Segundo Brown, por mais que parte da comunidade joanina tenha se unido com a Igreja principal de Jerusalém, 
legitimadora do movimento cristão, os escritos do Quarto Evangelho encontraram dificuldades para serem 
aceitos pela ‘grande’ Igreja. Uns acreditam que foi por causa de seu conteúdo díspare dos Sinóticos, outros, 
por sua vez, defendem a ideia de que o Evangelho de João tinha grande aceitação nos grupos gnósticos. 

8 Para Bultmann, o grupo dos separatistas era o grupo dos gnósticos ou dos “protognósticos”. 
9 Cf. VIDAL, Sénen. “Los Escritos originales de la comunidad del discípulo ‘amigo’ de Jesús”. p. 13-40 
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com as novas demandas sócio-históricas, surge o segundo livro; e, por fim, no processo 

de institucionalização da comunidade joanina, surge o terceiro bloco. 

Ainda no que se refere à constituição do Quarto Evangelho, Paul Anderson apresenta 

um viés interessante10. Em sua proposição, Anderson destaca três períodos distintos que o 

texto joanino vivenciou: 

(I) – a oralidade da comunidade joanina é desenvolvida. Período marcado por ten-

sões entre galileus e judeus, adeptos do Batista, por volta de 30-70 d.C.; 

(II) a formação da comunidade entre 70-80 d.C., envolvendo desde famílias judaicas 

à presença de romanos, localizada na Ásia Menor; 

(III) período da tentativa de institucionalização da comunidade joanina e seu esforço 

de protocolizar os ensinamentos dados aos seus seguidores com características bem plurais, 

localizados na Ásia Menor, por volta dos anos 85-100 d.C.  

A partir deste viés sugerido por Anderson, fundamentaremos nossa perspectiva da 

constituição do Quarto Evangelho. Entendemos este Evangelho como uma redação orgâni-

ca, como sugere Carbullanca11; em outras palavras, o Quarto Evangelho foi um texto que 

cresceu paulatinamente, que transitou desde a oralidade até a fase da redação final. Por mais 

que não concordemos com toda teoria de Anderson, acreditamos que sua proposta sequen-

cial do Evangelho joanino facilita na compreensão orgânica do Quarto Evangelho. Estabele-

cemos a constituição do Quarto Evangelho em três períodos: 

(I) – Primeiro Período – fase de acoplar a oralidade aos primeiros escritos joaninos, 

sendo eles: ministério do Batista, alguns sinais e Paixão (35-70 d.C.); 

(II) – Segundo Período – Edição e adição dos Escritos – acréscimos posteriores, pri-

meira carta joanina e posicionamento a respeito da identidade da comunidade joanina (70-

90 d.C.); 

(III) – Terceiro Período – Redação final – acréscimos do prólogo, conclusão e alguns 

atos públicos de Jesus (90-105 d.C.). 

                                                 

10 Cf. ANDERSON, Paul No. Aspects of Interfluentiality between John and the Synoptics: John 18-19 as a Case 
Study - p. 711-728. In.: VAN BELLE, G. The death of Jesus in the Fourth Gospel. bibliotheca ephemeridum 
theologicarum lovaniensium. Leuven University Press; Uitgeverij Peeters, Leuven, Paris, Dubley, MA. 2007. 

11 Cf. NUNEZ, César Carbullanca. “Melquisedec y la cristologia del Evangelio de Juan”. In.: Revista de Estudos 
de Religião, ano XXII, n. 34, 14-52, jan/jun 2008.  
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Deste modo, posicionamo-nos a respeito dos períodos da redação do Quarto 

Evangelho com a hipótese de três momentos distintos, os quais seguiram uma lógica redaci-

onal e literária que contribuíram para um desenvolvimento gradativo – ou como preferimos, 

orgânico – do Quarto Evangelho. 

Retomando a questão geográfica, Brown localiza as primeiras etapas redacionais do 

Evangelho de João na Síria, próximo à Palestina e, posteriormente, sua redação final em 

Éfeso. Esse percurso redacional apresenta a movimentação da comunidade joanina e a vari-

abilidade dos seus redatores. A região Sírio-Palestinense é importante na constituição do 

Quarto Evangelho, haja vista sua presença enfatizada neste livro. Esta é a região geográfica 

escolhida pelos autores joaninos para a ocorrência das cenas e o enquadramento do enredo 

de toda trama narrativa12.  

A partir da compreensão de que o Evangelho joanino carrega em sua memória situa-

ções que aconteceram na Região da Galileia, supomos a hipótese de que em Caná havia um 

provável templo, ou, ao menos, local de culto da comunidade joanina13.  

Essa inferência demonstra a diversidade da comunidade joanina, pois, por mais que 

se tinha dentro da comunidade israelistas com evidentes preconceitos a respeito da região de 

Nazaré (João 1.46) – judeus que observavam rigorosamente a Lei – sintetizados em Natana-

el como “um judeu em que não há dolo” (João 1.47), encontramos considerável expressivi-

dade do helenismo nesta região. Entendemos, portanto, a região galilaica como plural em 

sua concepção cultural. Uma comunidade que expressava a mistura socioambiental de seu 

contexto vivencial, a qual situava hebreus e helenistas, haja vista que entendemos este grupo 

dos helenistas como cristãos judeus de língua grega14.  

A hipótese da relevância da região galilaica contrasta com a intuição da sede missio-

nária dos judeus ser localizada em Carfanaum. Semelhante aos Evangelhos Sinóticos, não se 

pode deslocar o texto de seu contexto vivencial; logo, considerar a geografia é um papel 

importante na pesquisa. Talvez por causa dessa proximidade geográfica da comunidade joa-

nina em relação aos judeus (formativos?), justifica-se o estilo provocativo do autor joanino. 

Um texto que era permeado pela língua grega em um imaginário religioso de eixo hebreu. 

                                                 

12 BROWN, Raymond E. A Comunidade do Discípulo Amado. São Paulo, Paulus, 5ª Edição, p. 171-175. 
13 Essa hipótese surge a partir de alguns textos do prof. Konings que apresenta uma possível sede do judaísmo 

normativo em Carfanaum e em Caná, uma sede missionária da comunidade joanina. 
14 NOGUEIRA, Paulo Augusto de Souza. Experiência Religiosa e Crítica Social no Cristianismo Primitivo. São 

Paulo. Editora Paulinas, 2003, p. 100.  
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Conclui-se que mais do que fazer parte da memória da comunidade, a região da 

Palestina foi cenário de parte da composição do Quarto Evangelho. Os recursos mnemôni-

cos do autor não se limitam à referência geográfica, mas sobretudo a dar significado a sua 

compilação narrativa.  Pois bem, o mapa a seguir demonstra bem: 

(I) – A proximidade das localidades de Caná, Carfanaum, Nazaré, Betsaida, Mar da 

Galileia, Tiberíades (VER MAPA: 2; 4; 5; 6; 7; 9; 10); 

(II) – A distância dessas regiões em relação com Betânia e Jerusalém (VER MAPA: 

14, 15); 

(III) – O trajeto delimitado do ministério de Jesus. 
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. 15  

                                                 

15 AHARONI, Yohanan; AVI-YONAH, Michael; RAINEY, Anson F.; SAFRAI, Ze’ev. Atlas Bíblico. Rio de 
Janeiro. Editora CPAD, 1999, p. 132.  
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Como o pressuposto desta dissertação é que a redação final do Quarto Evangelho 

tenha acontecido em Éfeso, apresentaremos um mapa, a fim de ilustrar o percurso que a 

comunidade joanina trilhou. Essa mudança geográfica se dá, dentre outros motivos, por cau-

sa da diáspora. Após a destruição do Templo que desencadeia tensões religiosas, há tensões 

políticas e econômicas. A comunidade joanina, ou para sobrevivência, ou por motivos mis-

sionários, ou necessidades outras, desloca-se para Éfeso, local em que o Evangelho de João 

recebe sua redação final e sua (re)contextualização teológica. 

Nogueira, ao se referir ao cristianismo primitivo em Éfeso, destaca que “para o perí-

odo de que estamos tratando, podemos dizer apenas que existia um clima tenso e que os 

cristãos buscavam formas de se relacionar com o Império, seja por meio de crítica proféti-

ca e resistência, seja por meio de adaptação à sociedade” 16. Portanto, Éfeso era o berço 

das tensões das comunidades primitivas do cristianismo do fim do primeiro século. Tensão 

esta que se dava tanto entre cristãos e o Império; entre cristãos e judeus; entre cristãos con-

tra cristãos. Segue um breve mapa com o intuito de apresentar as regiões em que o Evange-

lho de João está inserido. 

.17 

                                                 

16 NOGUEIRA, Paulo Augusto de Souza. Experiência Religiosa e Crítica Social no Cristianismo Primitivo. São 
Paulo. Editora Paulinas, 2003, p. 148.  

17 AHARONI, Yohanan; AVI-YONAH, Michael; RAINEY, Anson F.; SAFRAI, Ze’ev. Atlas Bíblico. Rio de 
Janeiro. Editora CPAD, 1999, p. 135.  
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Portanto, compreendemos que o Quarto Evangelho foi redigido em três períodos 

distintos, com autores (as) diferentes, mas comprometidos e inseridos na comunidade joani-

na.  Localizados inicialmente na Palestina e, posteriormente, em Éfeso18. 

3 É possível comparar o Quarto Evangelho com os Sinóticos? 

Salta aos olhos que o Evangelho de João se distancia consideravelmente, no que se 

refere ao estilo literário, narrativo e semântico, dos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. 

Tanto que no século XVII, como já foi mencionado, o Quarto Evangelho ficou de fora da 

comparação Sinótica, haja vista sua inadequação ou falta de relação com os demais Evange-

lhos, bem como seu distanciamento literário e, por que não, teológico. 

Com o aprofundamento dos estudos exegéticos e a utilização de subsídios arqueoló-

gicos, literários e semióticos, outras teorias passaram a ser desenvolvidas e ganharam con-

sistência. Não são poucos os teóricos que estabelecem relação, quando não, dependência 

literária do texto joanino com os Evangelhos Sinóticos. 

Por exemplo, para Konings, existem “acordos literários” entre o Evangelho de João 

com o Evangelho de Marcos, de modo que os textos joaninos que possuem paralelos com os 

Sinóticos teria como fonte o Evangelho de Marcos19. Para demonstrar essa dependência 

literária, utilizamos os textos de João 6.1-21, principalmente nos versos 14 e 15, que de-

monstram uma sequência similar entre Marcos e João. Em outro artigo, Konings sugere um 

possível diálogo entre o texto joanino com o texto marcano20. 

Nessa mesma direção Neirynck afirma que “em uma breve reconstrução das fontes 

de João, elas se aproximam muito dos textos sinóticos. [...] Estas fontes joaninas são ex-

pressamente sinóticas, isto é, semelhantes ao Sinóticos; a dependência joanina sobre os 

Evangelhos sinóticos é apenas mais um passo” 21 metodológico evidente. Contudo, afirmar 

                                                 

18 Recomendamos a tese de doutorado de Carlos Josué Costa do Nascimento, que apresenta as fases redacionais 
do Quarto Evangelho, bem como os autores que fundamentam as atuais teorias literárias sobre o Evangelho 
de João. Cf. Do conflito de Jesus com os judeus: à revelação da verdade que liberta em João 8.31-39. Tese de 
doutorado. Programa de Pós Graduação em Ciências da Religião. São Bernardo do Campo, Universidade 
Metodista de São Paulo. 2010. 

19 Cf. KONINGS, J. The Pre-Markan Sequence in Jn., VI. A critical Re-examination. In.:  SABBE, M. 
L’Évangile selon Marc: tradition et rédation. p. 155. 

20 Cf. KONINGS, J. The Dialogue of Jesus, Philip and Andrew in John 6.5-9). In.: DENAUX, Adelbert. John 
and the Synoptics. Bibliotheca ephemeridum theologicarum lovaniensium CI. Leuven University press, 1992, 
p.523-534. 

21 NEIRYNCK, Frans. John and the synoptics. The empty tomb stories. In.: DENAUX, Adelbert. John and the 
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a dependência literária de João aos textos de Marcos e sua relação com os textos sinóticos 

não é tarefa fácil22. 

Compreendemos que o Quarto Evangelho não tem dependência literária com os tex-

tos sinóticos; outrossim que há uma tradição oral comum entre o Evangelho de João e os 

sinóticos, a qual constitui o arcabouço mnemônico da comunidade. 

A partir desta compreensão, concordamos com Charles Dodd, que depois de analisar 

dois textos recorrentes em João e nos Sinóticos (primeira multiplicação dos pães e andar 

sobre as águas), apresenta a hipótese de independência literária, como segue: 

Até agora, chegamos à conclusão de que, a partir da análise das duas narrativas 

das quais estamos interessados, há um alto grau de probabilidade de que a narrati-

va da caminhada sobre o mar repousa sobre uma tradição independente do Sinóp-

ticos, e um pouco menos forte, mas ainda substancial, a probabilidade de que a 

narrativa da alimentação da multidão não é uma fusão de Mt 15,29-31, Mc 8,1-10, 

e Mc 6,31-44, mas novamente baseado na tradição independente. As narrativas 

possuem pelo menos uma tradição base, por seu grau de conexão23. 

Pois bem, defendendo a autonomia joanina, Anderson enfatiza que “por mais que 

haja em alguns textos reações textuais e narrativas, há, ainda, uma grande quantidade de 

material primitivo, bem como material teologicamente mais desenvolvido” visto no Quarto 

Evangelho24. Anderson propõe a interfluência dos textos joaninos e sinóticos, pois, como 

afirma, “é impossível usar a palavra ‘influência’, como não se pode ter certeza de quem 

influenciou quem. Portanto, 'interfluence' é um termo melhor para descrever o diálogo in-

tertradição entre os estágios orais da joanina e as tradições de Marcos” 25. 

Essa perspectiva auxilia na fundamentação de que havia um extrato comum, que 

permeava no imagético religioso e que, posteriormente, se transformou em textualidade. 

Como propõe Nogueira “o mais fascinante ao estudar as origens cristãs é que, apesar de 

                                                                                                                                                         

Synoptics. Bibliotheca ephemeridum theologicarum lovaniensium CI. Leuven University press, 1992, p. 165. 
22 Cf. WILLIANS, Francis E. Fourth Gospel and Synoptic Tradition: two johannine passages. Arizona: Tucson, 

Saint Michael’s School, p.311-319. Neste Artigo o autor, após fazer a análise exegética de dois textos joani-
nos, estabelece conexões e relações com os textos sinóticos. 

23 DODD, Charles. Historical Tradition in the Fourth Gospel. Cambridge: At The University Press, 1965, p. 209. 
24 ANDERSON, Paul No. Aspects of Interfluentiality between John and the Synoptics: John 18-19 as a Case 

Study. p. 713 – tradução do autor. 
25 ANDERSON, Paul No. Aspects of Interfluentiality between John and the Synoptics: John 18-19 as a Case 

Study. p. 717 – tradução do autor. 
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serem tão diferentes e, em alguns pontos, até divergentes, as comunidades se empenham 

em manter a comunicação entre elas”26. 

Além das tensões literárias do próprio Evangelho joanino, não se pode negar as tan-

gências, convergências e divergências que este texto tem com os Evangelhos Sinóticos. Per-

cebe-se que temas frequentes em Mateus, Marcos e Lucas não são mencionados por João 

(lembrando que o silêncio é uma forma de comunicar). Semelhantemente, existem textos 

que são exclusivamente joaninos. Já se percebe esse elemento numa básica análise semânti-

ca de termos recorrentes nos Evangelhos, como aponta Koester27: 

Termo Mateus Marcos Lucas João 

Amor/amar (avga,ph|) 9 6 14 44 

Verdade/verdadeiro 

(avlhqei,a) 

2 4 4 46 

Conhecer (gnw/naskein) 20 13 28 57 

Vida (zwh.) 7 4 5 35 

Mundo (ko,smoj) 8 2 3 67 

Testemunha (marturein) 4 6 5 47 

Luz (fw/j) 7 1 7 23 

Crer (pisteu,ein) 11 10 9 102 

Reino (basilei,a) 57 20 46 5 

Arrependimento (meta,noia) 7 3 14 0 

                                                 

26 NOGUEIRA, Paulo Augusto de Souza. Experiência Religiosa e Crítica Social no Cristianismo Primitivo. São 
Paulo. Editora Paulinas, 2003, p. 125.  

27 KOESTER, Helmut. Introdução ao Novo Testamento: 2 História e literatura do cristianismo primitivo. São 
Paulo, Editora Paulus, 2005, p. 206. 
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Oração (proseuch) 19 13 22 0 

Evangelho/proclamar 

(euvagge,lion/khru,ssein) 

14 19 19 0 

Permanecer28 (me,nei) 0 1 3 30 

Além destes termos, destacam-se no Quarto Evangelho outras palavras: Pai (119x); 

Enviar (41x)[ lamba,nw]; Vir [e;rcomai] (35x); Fazer [poiew](36x); Obras [evr-

ga,zomai] (21x); Sinais [shmeion] (16x); Glória [do,xan] (38x)29.  

Pesquisando os Evangelhos Sinóticos em paralelo com o QE, alguns axiomas se des-

tacam. Não há em João referências ao Evangelho da Infância – por mais que seja um texto 

encontrado em Nag Hammadi30 – diferente de Mateus e Lucas que iniciam seus escritos 

com esse tema. Em contrapartida, João tem um prólogo teológico (parecido com Baruc 

3.32-38, 4.1; Provérbios 8.22-31; Eclesiástico 24.3-9, 12-33), ausente nos demais Evange-

lhos. O encontro com os discípulos se dá em um cronotopos diferenciado, com um enredo 

peculiar aos Sinóticos. 

Não encontramos em João: a Genealogia de Jesus (Mt Lc); A tentação de Jesus; o re-

torno para Galileia; o sermão das bem aventuranças (Mt Lc); a cura de um leproso e muitas 

outras curas; Jesus põe a prova os que querem segui-lo (Mt Lc), oração do Pai Nosso; a 

transfiguração de Jesus; a parábola de ser Luz do mundo; cura do paralítico de Cafarnaum 

(há uma cura de um outro paralítico em João); vocação de Mateus; Jesus come com pecado-

res; a tempestade no lago; a vocação de Mateus; a filha de Jairo e a mulher com fluxo de 

sangue; a escolha dos doze apóstolos; ai das cidades impenitentes (Mt Lc), cura do homem 

da mão ressequida; cura de um endemoninhado surdo e mudo; a mãe e irmãos de Jesus; pa-

rábolas arquetípicas (semeador, fermento dos fariseus, etc.); a morte de João Batista, a re-

núncia pessoal em seguir Jesus; o menino possesso; o poder da fé; a bênção às crianças; o 

                                                 

28 Das 30x que este termo aparece, 16x está em I João. Isso apresenta um indício de pesquisa de qual período 
este termo entrou no QE, de modo que nas referências do Evangelho são com possíveis tendências de inser-
ção na terceira ou, até mesmo, na quarta fase do Evangelho. 

29 COMBLIN, José. Jesus, enviado do Pai. São Paulo, Editora Paulus, 2009, p. 5. 
30 Essa afirmação se dá a partir de algumas leituras a respeito de Nag Hammadi e em seu interesse por narrativas 

que valorizam aspectos míticos muitos presentes na descrição da infância de Jesus, presentes nos Evangelhos 
de Mateus e Lucas. 
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jovem rico; quem é o maior no reino de Deus; o divórcio; o pedido dos filhos de Zebe-

deu; a traição de Judas; o perigo das riquezas; a autoridade de Jesus e o batismo de João; a 

parábola dos lavradores rebeldes; discurso escatológico; parábola dos servos vigilantes; 

preparativos para a Santa Ceia. 

A vida pública de Jesus, que aparece no começo dos demais Evangelhos (Mt 4.18-

22; Mc 1.16-20; Lc 5.11), é mencionada apenas no capítulo 21 de João; além de ser o final 

do texto é um possível acréscimo posterior. No Quarto Evangelho há uma inversão narrativa 

ao comparar com os Sinóticos na narrativa da purificação do templo. Ao passo que os 

Evangelhos Sinópticos destacam a purificação do templo no final de seus livros, João, prati-

camente, inicia o ministério de Jesus com a purificação do templo (2.12-17). 

No Evangelho de João não aparece nenhuma expulsão demoníaca, em vez disso, a 

única citação do Quarto Evangelho, no que diz respeito a endemoninhado, é na tensão de 

Jesus com os judeus da Sinagoga que acusam o próprio Jesus de ter demônio (cap. 8). Da 

mesma forma que não aparecem textos que são comuns nos sinóticos (ou até mesmo temas 

que contemplem o mesmo “topos” narrativo), por outro lado, existem textos que são exclu-

sivos de João, como segue:  

 As bodas de Caná;  

 Jesus e Nicodemos; 

 A mulher samaritana;  

 A incredulidade dos irmãos de Jesus;  

 A mulher adúltera; o bom pastor;  

 Ressurreição de Lázaro;  

 O lava-pés é único em João;  

 A oração sacerdotal;  

 A incredulidade de Tomé;  

 A pesca maravilhosa e o diálogo com Pedro.  

Em resumo, consideramos que o Evangelho de João possui o mesmo extrato, a mes-

ma memória que os textos sinóticos, sem dependência ou conhecimento literário dos escri-

tos sinóticos. Uma memória relacionada a uma cultura inserida na oralidade que potenciali-

zou textos ímpares, mas com temas e estruturas narrativas, em alguns momentos, similares. 

Existem, sim, nos quatro Evangelhos, textos recorrentes e semelhantes, como cada Evange-

lho carrega textos específicos, próprios de sua proposta literária e narrativa.  
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4 Estrutura final do Evangelho de João 

A estrutura do Evangelho de João é bastante complexa em sua formatação. Durante 

um longo período, o livro joanino foi bastante questionado pelos exegetas do Método Histó-

rico Crítico. Esta crítica se dava porque para os/as exegetas, o texto joanino precisava ser 

reorganizado, ou, em outras palavras, ser limpo (clear).  

Essa tentativa de limpar o texto joanino tinha como finalidade descobrir o que, de fa-

to, pertencia ao Evangelho de João e o que era acréscimo, glosa, etc. Descobriu-se que a 

narrativa da mulher adúltera (7.53-8.11) é, certamente, uma interpolação posterior; que João 

21.1-35 é considerado, por mais que seja um texto presente em manuscritos antigos, acrés-

cimo posterior; João 20.30-31 é, possivelmente, a conclusão original do Evangelho, que foi 

repetida de forma exagerada em João 21.25. 

Nessa mesma linha metodológica, aferiu-se que a confissão de Tomé31, na formação 

do Quarto Evangelho, é amenizada com a narrativa da pesca maravilhosa no capítulo se-

guinte; o verso 19.35 é semelhante a 21.24 (significaria, então, outro acréscimo?); citações a 

respeito da ressurreição dos mortos (5.28-29; 6.39b-40.44b) e o julgamento futuro (12.48b) 

são, em certa medida, contradições das palavras de Jesus (5.24-46; 11-25-26); a proposição 

de comer da carne e beber do sangue (6.51b-59), são, claramente, interpolação posteriores, 

como seus seguintes32. 

Outras sequências apresentam demasiada tensão literária, isto é, aparecem quebras 

literárias claras, que dificultam a leitura sincrônica do texto. Mesmo que manuscritos Anti-

gos apresentem algumas perícopes, ainda assim o texto é complexo em sua leitura e inter-

pretação. Por exemplo, João 3.31-36 não é apropriado como continuação das palavras ditas 

por João Batista (3.22-30); essa passagem pertence ao discurso de Jesus que termina em 

3.21. Teríamos, então, que realocar os textos joaninos para eles ganharem sentido?  

Em João 6.1, Jesus locomove-se inesperadamente para a Galileia, apesar de ainda es-

tar em Jerusalém no fim do capítulo 5. Deveriam 6.1-71 e 7.1-13 ser postos depois de 4.43-

                                                 

31 Para alguns exegetas, a confissão de Tomé está para o Evangelho de João na mesma proporção que a confissão 
de Pedro nos sinóticos. 

32 Segundo Koester a compreensão mágica da eucaristia se situa no início do século II, sendo atestado por Inácio 
de Antioquia; alguns exegetas sugeriram que também alguns outros versículos com semelhança quase literal 
com passagens dos Evangelhos Sinóticos (Jo 1.27; 12.8) não pertencem ao texto original de João; mas essas 
coincidências podem simplesmente resultar do uso de fontes estreitamente ligadas entre si. 
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54? Assim o ambiente galileu seria pressuposto? Os textos, em sua redação final, ficaram 

mal alocados na estrutura joanina? 

Outro elemento complexo está na conclusão da primeira seção dos discursos de des-

pedida com as palavras “levantai-vos! Partamos daqui!” em 14.31, que leva diretamente 

para a cena da prisão de Jesus em 18.1ss com 14.1-17,26, porém, o discurso de despedida 

continua. Nesse caso não deve haver dúvida: 15.1-17,26 devem ser colocados em outro lu-

gar, provavelmente depois de 13.38 e antes de 1433.  

A tentativa de organizar o Evangelho de João pelo Método Histórico Crítico, ao in-

vés de ajudar na compreensão e leitura do texto, dificultou no processo hermenêutico. Nas 

tentativas de realocar textos, readaptar textos, mais do que desmitologizar a narrativa míti-

ca, empobreceram a composição literária. Em suma, o que importa nesta pesquisa é a com-

posição final do Livro de João, a forma como o texto chegou em nossas mãos. No geral, o 

esquema literário do Evangelho é bem organizado (mesmo com toda a bagunça destacada 

pelos exegetas).  

O Evangelho de João é dividido em dois blocos básicos. O primeiro bloco dos Sinais 

(Livros dos Sinais), e o segundo bloco, a narrativa da Paixão (Livro da Paixão). Vejamos a 

estrutura do Quarto Evangelho nessa abordagem exegética: 

1.1-18 Prólogo 

1.19-34 João Batista 

1.35-51 Primeiros discípulos 

 2.1-11, 54 REVELAÇÃO AO MUNDO (fonte: história de milagres) 

  2.1-12 Primeira Epifania (as núpcias de Caná) 

    2.13-25 Primeira subida a Jerusalém (purificação do tempo) 

     3.1-21 Jesus e Nicodemos – discurso 

      3.22-4.3 Materiais sobre o Batista 

     4.1-42 A Mulher Samaritana – discurso 

      4.43-54 Cura do filho de um funcionário real 

     6.1-7, 13 Alimentação de 5000 e a Tempestade – discurso 

   5.1+7.14-52 Segunda subida a Jerusalém 

     5.2-47 Cura na piscina de Betesda – discurso 

                                                 

33 Cf. KOESTER, Helmut. Introdução ao Novo Testamento: 2 História e literatura do cristianismo primitivo. São 
Paulo, Editora Paulus, 2005, p. 203-204. 
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         8.12-58 Materiais constituindo discursos breves 

      9.1-41 Cura de um cego – discurso 

       10.1-39 Discurso do bom Pastor 

  10.40-54 Segunda epifania (ressurreição de Lázaro) 

11.55-19.42 REVELAÇÃO AOS DISCÍPULOS (fonte: narrativa da Paixão) 

  11.55-12.50 Unção em Betânia e Entrada em Jerusalém – discurso 

     13.1-14, 31 A última ceia e discurso de despedida original 

     15.1-16,33 Segundo esboço do discurso de despedida 

       17.1-26 Alocução de revelação gnóstica não-editada (Oração sacerdotal) 

   18.1-19,42 Prisão, julgamento, morte e sepultamento – (discurso com Pilatos) 

20.1-31 EPÍLOGO 

      20.1-18 Túmulo vazio e aparição a Maria Madelena 

      20, 19-23 Aparição aos discípulos 

      20.24-29 Aparição a Tomé 

         21ss – Acréscimo posterior34. 

Pois bem, essa organização do Livro de João, proposta por Koester, estrutura os 

principais temas que perpassam a narrativa do Quarto Evangelho. Os acréscimos dão ênfa-

ses literárias, tornam-se narrativas oportunas, as quais se articulam na composição textual: 

discursos, sinais e narrativas. 

5 Tensões presentes do Quarto Evangelho 

Encontramos alguns indícios de tensões presentes no Quarto Evangelho. Ao mesmo 

tempo que o autor joanino dedica algumas páginas para edificar a comunidade, nota-se, 

também, a resposta da liderança joanina quanto aos diversos conflitos que emergiam no 

contexto do Quarto Evangelho. Considerando que Bultmann35 formulou a hipótese de que a 

comunidade joanina está em conflito com o movmento gnóstico, a crítica que se faz a Bult-

mann é o anacronismo existente ao correlacionar o movimento gnóstico do jeito que se de-

senvolveu no I século. Concordamos com a crítica, porém, queremos destacar que antes de 

surgir movimento, forma-se o imaginário. Defendemos, portanto, que os opositores de João 

                                                 

34 Cf. KOESTER, Helmut. Introdução ao Novo Testamento: 2 História e literatura do cristianismo primitivo. São 
Paulo, Editora Paulus, 2005, p. 205-206. Seguimos a proposta estrutural de Koester por concordar com sua 
delimitação textual. 

35 Cf. BULTMANN, Rudolf. Teologia do Novo Testamento. São Paulo, Editora Paulus, 2004, p. 429-530. 
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eram portadores de ideias que estão no embrião do que, posteriormente, foi denominado o 

movimento gnóstico. 

Essa teoria ganhou consistência com “descoberta da biblioteca de Nag Hammadi36, 

[a qual] possibilitou o acesso a inúmeros escritos que auxiliam na reconstrução da evolu-

ção desses discursos”37. Com a descoberta dessa Biblioteca, a hipótese da influência ou 

tensão das correntes gnósticas se solidificou ao levar em conta, dentre outros aspectos, o 

dualismo gnóstico, os mediadores gnósticos e a redenção gnóstica, ingredientes que tempe-

raram, ainda mais, as buscas em encontrar na comunidade joanina elementos gnósticos. 

Além do grupo “gnóstico”, ou protognóstico, o Evangelho joanino vive conflitos in-

tensos com a religião Hermética que, segundo Dodd, é a religião de maior prestígio do hele-

nismo. Em síntese, as literaturas herméticas “são monumentos da fecundação cruzada do 

pensamento grego e do oriental, característico do Oriente” 38. O destaque desse pensamen-

to é que eles não formam uma escola no sentido estrito. Por mais que não sejam restritas a 

uma categoria, esses escritos partilham de “uma visão comum e um comum espírito religio-

so, e permitem formar uma ideia bastante coerente do modo de pensar do povo devoto e 

inteligente no mundo helenístico sob o Império Romano.” 39 

Encontramos nos tratados Herméticos a perspectiva “de uma filosofia pagã sincretis-

ta da religião, apresentada como revelação que pode ser ensinada”40. Estabelece, pois, 

relações com textos gnósticos, além de afirmações mitológicas a respeito da criação do 

mundo, além da presença de elementos judaicos. Observa-se a transdiciplinariedade e sin-

cretismo nestes escritos. 

Um personagem que exerceu bastante influência foi Fílon de Alexandria, o qual sin-

tetizou bem uma das correntes filosóficas que influenciaram consideravelmente o judaísmo, 

                                                 

36 No ano de 1945 encontrou-se, próximo ao Vale do Rio Nilo, mais de 1100 páginas de antigos manuscritos. 
Esses eram textos traduzidos do grego para o copto. Tal Biblioteca foi intitulada como Nag Hammadi. Dentre 
os achados está, como o mais conhecido, o Evangelho de Tomé. Esses manuscritos auxiliam a remontar as 
diversidades, tradições e estruturação das comunidades primitivas do primeiro século. A biblioteca de Nag 
Hammadi alterou completamente as pesquisas dos textos antigos, principalmente no que tange ao gnosticis-
mo. Uma linguagem bastante peculiar que utiliza de conceitos místicos como parâmetro, os quais se aproxi-
mam muito da literatura joanina. 

37 KOESTER, Helmut. Introdução ao Novo Testamento: 2 História e literatura do cristianismo primitivo. São 
Paulo, Editora Paulus, 2005, p. 195. 

38 DODD, Charles. A Interpretação do Quarto Evangelho. São Paulo, Editora Paulus, 2003, p. 29-30. 
39 DODD, Charles. A Interpretação do Quarto Evangelho. São Paulo, Editora Paulus, 2003, p. 29-30. 
40 KOESTER, Helmut. Introdução ao Novo Testamento: 1 História e literatura do cristianismo primitivo. São 

Paulo, Editora Paulus, 2005, p. 390. 
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isto é, pelo viés do pensamento grego com o hebraico, “na atmosfera cosmopolita daque-

le grande centro de cultura helenística do Egito” 41. Fílon escreve duas obras Ad Flaccum e 

Legatio ad Gaium, em um gênero apologético, na qual descreve quando Flaco, prefeito ro-

mano, castiga as classes sociais inferiores, quando elas se recusam a reverenciar imagens do 

culto ao imperador. Outro gênero utilizado por Fílon é a exegese, duas obras em especiais, 

ligadas ao ambiente religioso em Alexandria, são Quaestiones in Genesin e as Quaestiones 

in Exodum42. 

A influência de Fílon de Alexandria não está relacionada com as comunidades primi-

tivas, mas, sim, com as comunidades e escritos posteriores, de modo que “a obra de Fílon 

influenciou profundamente o desenvolvimento da teologia cristã e da visão de mundo cristã 

como um todo” 43. 

O judaísmo rabínico era outra corrente teológica presente no contexto do Quarto 

Evangelho, a qual desencadeava tensões que os textos apresentam. Não se pode negar que 

“muitos são os problemas relacionados com a identificação dos precursores do judaísmo 

rabínico”44, mas é inegável sua influência e existência no contexto socioambiental do Quar-

to Evangelho. Ao considerar essa corrente teológica, esse dado lança o Evangelho joanino 

para dentro de um contexto judaico, o qual valoriza, pelo menos, três elementos indispensá-

veis para o judaísmo rabínico que contrastava com o QE, sendo eles: a Torá; O Messias; e o 

Nome de Deus. Esses são três aspectos que constituíam o judaísmo rabínico, o qual estabe-

lece conflitos com a comunidade joanina.  

Vale destacar que para muitos exegetas o grande problema do Evangelho joanino, ou 

os principais adversários dessa comunidade, eram os judeus45, entretanto, avaliando as di-

versas categorias que constituem as facetas, e considerando os períodos redacionais e a 

grande pluralidade existente tanto na região Sírio Palestinense como em Éfeso, nota-se que 

os judeus faziam parte do todo, todavia não eram o todo. 

                                                 

41 DODD, Charles. A Interpretação do Quarto Evangelho. São Paulo, Editora Paulus, 2003, p. 81. 
42 Cf. KOESTER, Helmut. Introdução ao Novo Testamento: 1 História e literatura do cristianismo primitivo. São 

Paulo, Editora Paulus, 2005, p. 278-285. 
43 KOESTER, Helmut. Introdução ao Novo Testamento: 1 História e literatura do cristianismo primitivo. São 

Paulo, Editora Paulus, 2005, p. 285. 
44 KOESTER, Helmut. Introdução ao Novo Testamento: 1 História e literatura do cristianismo primitivo. São 

Paulo, Editora Paulus, 2005, p. 404. 
45 Cf. BULTMANN, Rudolf. Teologia do Novo Testamento. São Paulo, Editora Paulus, 2004, p. 429-530. 
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Por mais que não seja destacado ou ressaltado nos círculos teológicos, Dodd não 

se esquece de mencionar o grupo do Mandeísmo. Seus escritos são “uma extraordinária 

mescla de teologia, mito, conto de fadas, instrução ética, prescrições rituais, e o que pre-

tende ser história”46. Nesses escritos encontramos temas como: batalhas cósmicas entre 

trevas e luz, batismo como ritual de passagem, entre outros temas.  

Dodd cita o posicionamento de Bultman ao colocar que “o Quarto Evangelho repre-

senta uma revisão cristã do mito existente na seita batista (nazarena ou mandeia), no qual 

as ideias principais são as do mito original iraniano na sua forma mandeia, e pretende-se 

que Jesus seja de fato o Mensageiro divino que desce e de novo sobe para a salvação dos 

homens” 47. Tais escritos possuem paralelos, segundo Bultmann, nos Odes de Salomão, 

Atos de João e os Atos de Tomé, incluindo o Hino da Alma. 

Este foi apenas um apanhado das religiões e movimentos que faziam parte do possí-

vel contexto conflitante do Quarto Evangelho. Citamos o que denominamos como protog-

nosticismo, as literaturas Herméticas, Fílo de Alexandria, o judaísmo rabínico e o mandeís-

mo como movimentos presentes no contexto do Evangelho de João. Partiremos, agora, para 

uma hipótese interpretativa, que auxiliará no processo hermenêutico do Livro dos Sinais. 

6 Proposição Hermenêutica: João 13-21 

Como viés hermenêutico, percebemos que o Livro da Paixão (13-21) auxilia na deco-

dificação dos sinais. O Livro da Paixão inicia com o esvaziamento de Jesus, pois no início 

do Evangelho (1.1-14), toda a dimensão divina de Jesus é contada pelo autor. No prólogo há 

uma prolepse, pois esta narrativa antecipa fatos, ou em outras palavras, o que acontecerá nos 

desdobramentos do Evangelho.  

No Livro de João fica claro que Jesus tem sua origem em Deus. Uma cristologia que 

enfatiza seu caráter divino. Essa dimensão é esvaziada em João 13, o qual destaca o caráter 

humano de Jesus ao lavar os pés dos discípulos. Por mais que esta narrativa afirme que Je-

sus “sabendo que todas as coisas deu a ele o Pai em as mãos e que de Deus veio e para 

Deus vai” [eivdw.j o[ti pa,nta e;dwken auvtw/| o` path.r eivj 

ta.j cei/raj kai. o[ti avpo. qeou/ evxh/lqen kai. pro.j to.n 

                                                 

46 DODD, Charles. A Interpretação do Quarto Evangelho. São Paulo, Editora Paulus, 2003, p. 29-30. 
47 DODD, Charles. A Interpretação do Quarto Evangelho. São Paulo, Editora Paulus, 2003, p. 167-168. 
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qeo.n u`pa,gei(](13.3), ainda assim Jesus assume a forma humana, ou melhor, de 

servo ao lavar os pés de seus discípulos. Há ênfase no feitio humano de Jesus. 

Ao analisar o Quarto Evangelho a partir do viés sincrônico, deduzimos que o capítulo 

13 é o ponto de transição entre a vida pública de Jesus e sua doação total vista na paixão. A 

partir deste capítulo há: anúncio da paixão (13.21-30); instruções de Jesus aos discípulos 

(12.31-16.33); oração sacerdotal (17.1-26); ida de Jesus ao Getsêmani e sua prisão (18.1-

11); Jesus no sinédrio e a negação de Pedro (18.12-27); Jesus e Pilatos (18.28-19.16); Cruci-

ficação e sepultamento (19.17-42); ressurreição e aparecimento aos discípulos (20.1-21.25). 

Seguindo a proposta de Marguerat48, a narrativa se apresenta lentamente na instrução dos 

discípulos de Jesus, e célere nas narrativas da paixão, morte e ressurreição. 

 Talvez essa variação de velocidade nas narrativas se dê porque o Bloco da Paixão é a 

finalidade, a peroração do Quarto Evangelho; os Sinais relatados anteriormente convergem 

na paixão. Os sinais não são um fim em si mesmo, em vez disso, apontam para a glória de 

Deus e para a ação de Deus. Mais do que levantar os olhos aos céus, para uma glória distan-

ciada da vida, apresenta um Deus que age na vida sendo humano, supera a morte, e é reco-

nhecido como “Senhor meu e Deus meu” [o` ku,rio,j mou kai. o` qeo,j 

mouÅ] (20.28). 

O desenlace do que é um sinal [shmei/a] está no Bloco da Paixão. Inferimos esse fa-

to após perceber que há muitas dúvidas, tensões e conflitos sobre o que seja, realmente, um 

sinal da primeira parte do Evangelho de João. Por exemplo, no sinal de Caná (2.10), as pes-

soas que provam do vinho, criticam o dono da festa de ter deixado o melhor vinho para o 

final; a cura do paralítico, por ter sido realizada em um sábado, é duramente criticada pelos 

judeus (5.10); a multidão, após ver a multiplicação dos pães e peixes querem fazer de Jesus 

rei (6.15); os discípulos, ao verem Jesus caminhando sobre as águas, ficam cheios de temor 

(6.19); repetindo o mesmo topos da cura do paralítico, quando Jesus cura o cego de nascen-

ça, os judeus ficam indignados (9.13-34); não é diferente na narrativa de Lázaro (11.1-46) 

que demonstra que, se por um lado houve judeus que creram em Jesus, outro foram contar 

aos fariseus o que havia acontecido. Com exceção da cura do filho do oficial (5.46-54), to-

dos os sinais descritos no Quarto Evangelho estão vinculados a um ambiente conflituoso.  

É nesse viés que percebemos a importância do Bloco da Paixão como eixo hermenêu-

tico. Destacamos que os capítulos 13-17 aclaram o sentido dos sinais. Jesus ao lavar os pés 

                                                 

48 Cf. MARGUERAT, Daniel. Para ler as Narrativas bíblicas. São Paulo: Edições Loyola, 2009, p. 107-124. 
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dos discípulos, sinaliza seu comprometimento com os seus; os sinais não são a centrali-

dade do ministério de Jesus, não são o seu foco principal. Destacamos que o lava-pés (13.1-

20) decodifica os sinais, pois os sinais que foram realizados até então eram para servir o 

povo, apresentando algo que está para além do sinal em si. Como já mencionamos, os Sinais 

não são um fim em si mesmo, ao invés disso apontavam a ação de Deus na vida. Não sinali-

zam simplesmente a Glória de Deus, outrossim, a ação de Deus no cotidiano. A vinda do 

Espírito [para,klhton] e a funcionalidade dos Sinais elucidam as dúvidas, pautando que 

o instrumental (o caminho) não pode ser confundido com o propósito (finalidade). 

O sinal é um instrumental que conduzirá para a Paixão: o Deus que se esvazia e que 

será exaltado na cruz. Do cap. 18-21 averiguamos o desencadear da vida pública de Jesus. 

Seguindo a intuição anterior, esses capítulos enfatizam a paixão, morte e ressurreição de 

Jesus. São narrativas rápidas e, ao mesmo tempo, insinuantes em sua composição literária.  

Destacamos que no Livro da Paixão induz que os próprios discípulos não entendiam o 

ministério de Jesus, conduzindo-os a uma crise. Tomé sintetiza isso ao afirma: “se não en-

xergar em as mãos dele a marca dos cravos e puser o dedo meu em a marca dos cravos e 

puser minha mão em o lado dele, jamais crerei” [de. ei=pen auvtoi/j\ eva.n 

mh. i;dw evn tai/j cersi.n auvtou/ to.n tu,pon tw/n h[lwn kai. 

ba,lw to.n  da,ktulo,n mou eivj to.n tu,pon tw/n h[lwn kai. 

ba,lw mou th.n cei/ra eivj th.n pleura.n auvtou/( ouv mh. pis-

teu,swÅ] (20.25). 

O sinal por si mesmo não é esclarecedor, ao invés disso produz dúvidas e conflitos. 

Ao passo que o ressuscitado é o sinal encarnado, há compreensão na proposição narrativa. 

Em breve análise narrativa, propomos que o fim do livro é fundamental para a interpretação 

do começo do Evangelho. Intuímos que os autores joaninos estimulam a releitura do Evan-

gelho de João, isto porque, quando o leitor chega ao fim do livro e descobre os desfechos 

literários, e o enquadramento do enredo, é conduzido a uma nova releitura do Evangelho. 

O Bloco da Paixão auxilia no viés hermenêutico, não como um mecanismo para a de-

mitologização dos sinais, isto é, para apresentar simplesmente um viés pedagógico no mi-

nistério taumaturgo de Jesus, sobretudo a leitura do Bloco dos Sinais, sob as lentes do Bloco 

da Paixão, valoriza a narrativa, porque:  

(I) as clausuras narrativas são rompidas, de modo que o texto ganha novos agentes;  

(II) os personagens ganham autonomia, mesmo sob um novo ponto de vista do leitor;  
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(III) o enquadramento temporal, geográfico, social e religioso é ampliado, mesmo 

com alguns limites;  

(IV) o tempo narrativo é reinterpretado, haja vista que tanto a velocidade como a len-

tidão seguem uma lógica esquemática do texto e; 

(V) é possível intuir alguns indícios que o texto insinua entre linhas. 

Utilizar o Livro da Paixão como lentes hermenêuticas do Livro dos Sinais, enriquece, 

os caminhos interpretativos, muitas outras portas são abertas, outras possibilidades são ins-

piradas, por mais que seja bem delimitado que o Sinal para João é um milagre, não em um 

caráter pedagógico, mas um meio pelo qual se chega a uma finalidade (Paixão). 

7 O Livro dos Sinais: Estrutura e Função do Capítulo 6 

Adentrando ao tema específico da dissertação, falaremos sobre o Livro dos Sinais ou 

Bloco dos Sinais. Como opção metodológica, em vez de utilizar o termo “Fonte dos Sinais” 

escolhemos “Livro dos Sinais”. Isso porque entendemos que a expressão que Bultmann uti-

liza, “Quelle Semeia”,49 é uma expressão inapropriada para este bloco literário, pois não 

existem outros paralelos para uma comparação para a constatação desta fonte (metodologia 

aplicável à Fonte Q). Entendemos que não existe uma fonte dos sinais, há, em vez disso, um 

Bloco dos Sinais que vincula discursos, narrativas e sinais50. 

O Evangelho de João carrega, dentre outros, o paradoxo na expressão “Sinal” 

[shmei/on]. O paradoxo se dá na peculiaridade joanina em contraste aos demais Evange-

lhos. Alguns “sinais”51 são específicos do Quarto Evangelho, “sinais” estes que não se en-

contram nos Evangelhos Sinóticos – sem fazer alusão que os autores joaninos tenham conhe-

cido os textos mateano, marcano ou lucano –, existem, apenas, dois “sinais” ou (na perspecti-

va sinótica) “milagres” que são semelhantes em ambos os Evangelhos: 

 Multiplicação dos pães; 

 Andar sobre as águas. 

                                                 

49 Cf. BULTMANN, Rudolf. The Gospel of John a commentary. Oxford: Brasil Blackwell, 1971. Nesta obra, o 
autor se dedica a explicar sua teoria sobre a Quelle Semeion. 

50 Ao que se refere a Semeia Quelle indicamos: RUCKSTUHL, Eugen. Johannine Language and Slyle: the ques-
tion of their unity. In.: JONGE, M. de. L’Évangile de Jean: Sources, redaction, théologie. Leuven: Leuven 
University Press, 1987, p. 125-147. 

51 Cf. BULTMANN, Rudolf. BULTMANN, Rudolf. Milagre: Princípios de Interpretação do Novo Testamento. 
São Paulo: Editora Cristã Novo Século, 2003. 42p. Neste pequeno livreto, há um interessante indício da dis-
tinção do que é miraculoso, milagreiro e sinal. 
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O Quarto Evangelho descreve apenas 7 “sinais”. A ênfase está no silêncio do autor 

joanino no que tange aos elementos corriqueiros nos Evangelhos sinóticos. O autor joanino, 

como já foi dito anteriormente, não menciona nenhuma expulsão demoníaca, ou multidões 

que são curadas, ou textos emblemáticos do aspecto taumaturgo de Jesus – repetidos nos de-

mais Evangelhos – não são mencionados no Quarto Evangelho. 

Para o autor joanino, os judeus por mais que vejam os sinais, não compreendem o 

que são os sinais, por isso, pedem novos sinais. Nessa perspectiva Bultmann afirma: 

Por que pedir por um sinal [shmeion] é característico dos judeus? Porque essa ati-

tude revela a própria essência natural da impiedade deles, a saber, o esforço na busca 

de “sua própria justificação”. Eles avaliavam a si mesmos por aquilo que eles foram, 

e estimavam os outros pelo que estes realizavam. E como eles desejavam justificar a 

si mesmos diante de Deus através de suas obras, assim, Deus deveria se justificar a 

si mesmo diante deles através de suas obras. 52 

Destacamos que o autor joanino não está preocupado com a aceitação do público ju-

deu. Seus sinais acontecem sem a dependência de aceitação deste grupo. Esse dado aflora já 

no primeiro “sinal” de Jesus, que é bastante atípico – bodas de Caná –, sinal próprio do autor 

joanino. A ressurreição de Lázaro, também exclusivo de João, intriga e questiona a cultura 

judaica. Por mais que algumas curas joaninas tenham similaridades com curas dos Evangelhos 

Sinóticos (cura de um oficial do rei, cura de paralítico e cura de um cego – circulam em um 

mesmo campo semântico), o topos das narrativas joaninas são próprias, de modo que, se por 

um lado há encontros textuais, por outro lado, há distanciamentos textuais. 

Percebemos que o autor joanino utiliza de técnicas redacionais para iniciar e para en-

cerrar o Bloco dos Sinais. No início da vida pública de Jesus ele afirma “ainda não chegou a 

hora minha” [ou;pw h[kei h` w[ra mou] (2.4); para encerrar o Livro dos Sinais Jesus 

afirma que “chegou a hora para que seja glorificado o Filho do homem” [evlh,luqen h` 

w[ra i[na doxasqh/| o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou] (12.23). Com essa deli-

mitação os autores joaninos apresentam que a vida pública de Jesus acontecera para sinalizar 

e convergir no real motivo de sua vinda. O sinal em João é milagre, todavia não se restringe 

apenas ao âmbito milagreiro. 

                                                 

52 BULTMANN, Rudolf. BULTMANN, Rudolf. Milagre: Princípios de Interpretação do Novo Testamento. São 
Paulo: Editora Cristã Novo Século, 2003, p. 28. 
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Quando o autor joanino escolhe “sinal” em vez de ‘milagre’, provoca o leitor com 

essa substituição semântica. Em João o “sinal” não tem uma função puramente pedagógica 

como os “milagres” exercem nos Evangelhos sinóticos, qual seria, pois, a tarefa do termo 

“sinal” no Quarto Evangelho? Função de formação de identidade? Intenção pedagógica? 

Compreendemos que sinal é a ação extraordinária que rompe com o ordinário. É o 

incomum, o improvável que assume a cena. O sinal exerce seu papel articulador, instrumental, 

de modo que conduz os olhos, a vida em sua plenitude para o que é transcendente. Nesta dire-

ção, como já foi mencionado, até o capítulo onze os autores do Quarto Evangelho citam sete 

sinais, sendo eles: 

 I – Sinal da boda de Caná (2.1-12);  

 II – Sinal da cura do filho do funcionário do rei (4.46-54); 

 III – Sinal do paralítico do tanque de Betesda (5.1-18);  

 IV – Sinal da multiplicação dos pães e peixes (6.1-15); 

 V – Sinal do andar sobre o mar (6.16-21); 

 VI – Sinal do cego de nascença (9.1-41);  

 VII – Sinal da ressurreição de Lázaro (11.1-44).  

Notamos nesses sinais o salto do evento ordinário para o extraordinário, do comum 

para o incomum. Os setes sinais quebram a lógica da rotina. Os sinais joaninos têm em co-

mum o sujeito ativo que desenvolve a ação: Jesus. A ordem, as palavras, a ação arbitrária é de 

Jesus. Ele se torna protagonista nas cenas milagreiras. As cenas ganham novas camadas inter-

pretativas. Com os sinais, Jesus proporciona novos desdobramentos textuais. 

São estes os sinais que chamam a atenção das multidões (5.1). Aliás, os autores do 

Evangelho afirmam que Jesus realizou muitos outros sinais diante do povo, os quais não fo-

ram relatados (Jo 21.25. Diante destes sinais surge uma questão: por que estes sete sinais fo-

ram escolhidos pelo autor joanino? Qual é o papel que estes “sinais” desempenham no Quarto 

Evangelho? Será correto pensar que o “sinal” de João tem o mesmo significado dos “mila-

gres” dos Evangelhos sinóticos? Veremos isso adiante. 

8 Considerações Finais 

Apresentamos uma possível teoria literária do Quarto Evangelho, descrevendo as 

perspectivas teóricas literárias da tradição a respeito do Evangelho joanino, as etapas de 
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criação deste Evangelho, assumindo, como opção metodológica, um desenvolvimento 

orgânico do texto. Em seguida, apresentamos as tangências, convergências e divergências 

do Quarto Evangelho em relação aos Evangelhos Sinóticos. Percebemos que existem muitos 

teóricos que relacionam o Quarto Evangelho com o Evangelho de Marcos. Nossa opção 

metodológica é apontar um extrato comum da memória das primeiras comunidades cristãs, 

as quais perpassavam a história e o imagético destas comunidades. 

Classificando este ponto, trabalhamos a estrutura final do Evangelho de João. Após 

dividir este Evangelho em duas partes, seguimos a proposta de Koester em citar os princi-

pais temas que perpassam as narrativas. Essa sistematização nos ajudou a detectar possíveis 

grupos em que os autores do Quarto Evangelho vivenciavam no contexto socioambiental e 

as interferências religiosas que estes grupos causavam. Identificamos o grupo dos judeus 

(formativo), correntes filosóficas e religiosas como Fílon de Alexandria, os escritos Hermé-

ticos, o possível grupo que deu origem ao que conhecemos hoje como gnósticos e os Man-

deus. 

Por conseguinte, apresentamos uma proposta hermenêutica do texto joanino. Intuímos 

que o Livro da Paixão desenvolve papel articulador na compreensão da literatura do Livro 

dos Sinais. De modo que é importante reler os Sinais do Quarto Evangelho sobre as lentes 

do Bloco da Paixão. Esta abordagem hermenêutica nos auxilia na ampliação epistemológica 

do Livro dos Sinais. Por fim, explanamos o conteúdo do Livro dos Sinais, de modo prelimi-

nar, a fim de preparar o caminho para o desenvolvimento restante da dissertação. 

Estabelecemos como paradigma o crescimento orgânico do Quarto Evangelho. Ao 

mesmo tempo em que este texto afetava sua realidade, recebia, também, interferências de 

seus leitores, compondo a dialética que o distingue dos textos sinóticos. O Quarto Evange-

lho é um texto provocativo ao passo que motiva seus leitores a transcenderem a superficia-

lidade textual e se lançarem nas articulações complexas de sua trama narrativa. 



2. EXEGESE DE JOÃO 6.1-15 

 

Apresentaremos a Exegese Bíblica de João, utilizando o Método Histórico Crítico em 

diálogo com outras metodologias exegéticas com o intuito de aproveitar as potencialidades 

textuais e dialogar com os limites interpretativos. 

1 Tradução  

1 Meta. tau/ta avph/lqen53 o` VIhsou/j pe,ran th/j qa-

la,sshj  

  Depois destas coisas partiu Jesus no outro lado Mar  

th/j Galilai,aj54 th/j Tiberia,dojÅ 

                                                 

53  Verbo indicativo aortisto, 3ª pessoa do singular de avpe,rcomai. 
54  A estranheza da construção em que dois genitivos aparecem um após o outro, identificando o mesmo mar 
[th/j qala,sshj th/j Galilai,aj], legou alguns copistas a alterar o texto. Alguns omitiram 
“th/j Galilai,aj”, enquanto outros acrescentaram “Kai.” (e) ou “eis tá mére” (para as regiões) após 
“th/j Galilai,aj”. Essa última leitura, que é a mais elegante de todas, significa “atravessou o mar da 
Galileia para as regiões de Tiberíades”. Se essa leitura fosse original, seria difícil de explicar o surgimento das 
variantes. A leitura que aparece como texto em O Novo Testamento Grego se traduz por “atravessou o lago da 
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da    Galileia       de Tiberíades.  

2  hvkolou,qei55 de. auvtw/| o;cloj56  polu,j( o[ti 

evqew,roun57 ta. shmei/a58  

Seguia     a ele    multidão grande que viram        os sinais 

a]    evpoi,ei59 evpi.         tw/n  avsqenou,ntwn60Å 

que fez     sobre              dos necessitados. 

 

3  avnh/lqen61 de. eivj to. o;roj VIhsou/j kai. evkei/          

evkaqhto, 62  

      Subiu   E para o monte  Jesus e naquele lugar sentou-se 

meta.          tw/n maqhtw/n auvtou/Å 

em seguida     com discípulos dele. 

                                                                                                                                                         

Galileia, que também é chamado de Tiberíades” (NTLH e NRSV). Outra possibilidade é: “partiu para a outra 
margem do mar da Galileia (ou seja, do mar de Tiberíades)” (NVI). 
55  Verbo indicativo imperfeito, ativo, 3ª pessoa do singular de avkolouqe,w.  
56  Substantivo nominativo masculino singular de o;cloj. 
57  Verbo indicativo imperfeito, 3ª pessoa plural de qewre,w. Vale dizer que o termo 
‘evqew,roun’ é escolhido pela tradução do Novo Testamento Grego, quarta edição, da Sociedade 
Bíblica do Brasil. Em contrapartida a versão Robinson-Pierpont Marjority Text escolheu a palavra 
‘e`w,rwn’; já Modem Greek Bible utiliza o termo ‘e;blepon’. Averiguamos, também, que há um erro 
de concordância, o termo tinha que estar no singular, todavia aparece no plural. 
58  Substantivo acusativo, netro, plural, comum de ‘shmei/on’.  
59  Verbo indicativo imperfeito ativo, 3ª pessoa singular de ‘poie,w’.  
60  Verbo particípio presente ativo, genitivo masculino plural de ‘avsqene,w’.  
61  Verbo indicativo aoristo ativo, 3ª pessoa singular de ‘avne,rcomai’.  
62  Verbo indicativo imperfeito médio, 3ª pessoa singular de ‘ka,qhmai’.  
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4  h=n de. evggu.j63 to. pa,sca64 (  h`    e`orth. 65   

tw/n VIoudai,wnÅ  

  Era perto da      Páscoa         a      festa         dos  judeus 

 5  VEpa,raj66   ou=n tou.j ovfqalmou.j67 o` VIhsou/j 

kai. qeasa,menoj68  

Erguendo         pois os    olhos               Jesus    e    vendo  

o[ti polu.j    o;cloj    e;rcetai69      pro.j auvto.n          

le,gei  

a  grande multidão        vem        na presença dele           disse  

pro.j Fi,lippon\ po,qen70   avgora,swmen71 a;rtouj i[na 

fa,gwsin72 ou-toiÈ 

para Filipe   em que lugar  compraremos pão para comerem     eles 

 

                                                 

63  Advérbio de ‘evggu,j’. 
64  Substantivo nominativo neutro, singular, comum de ‘pa,sca’. 
65  Substantivo nominativo feminino, singular, comum de ‘e`orth,’. 
66  Verbo particípio aoristo, ativo, nominativo masculino de ‘evpai,rw’. 
67  Substantivo acusativo masculino, plural, comum de ‘ovfqalmo,j’. 
68  Verbo particípio aoristo médio, nominativo masculino singular de ‘qea,omai’. 
69  Verbo indicativo presente médio, 3ª pessoa do singular de ‘e;rcomai’. 
70  Advérbio de ‘po,qen’. 
71  Verbo subjuntivo aoristo ativo, 1ª pessoa plural de ‘avgora,zw’. 
72  Verbo subjuntivo aoristo ativo, 3ª pessoa plural de ‘evsqi,w’. 
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6 tou/to de. e;legen peira,zwn73auvto,n\ auvto.j ga.r 

h;|dei74 ti, e;mellen75 poiei/n76Å   

  Ele   Mas   disse para testar ele     ele    pois sabia o que  deveria     fazer. 

 

7  avpekri,qh77 auvtw/| Îo`Ð Fi,lippoj\ diakosi,wn  

Responde  ele         Filipe     duzentos 

 

dhnari,wn a;rtoi ouvk avrkou/sin78 auvtoi/j i[na 

e[kastoj79 bracu, 80 ÎtiÐ la,bh81|Å 

denários    pão   não  bastaram   eles  para comerem  pouco [algum] receba. 

 

 8  le,gei auvtw/| ei-j evk  tw/n maqhtw/n  auvtou/(  

 Disse     ele    um dos  os   discípulos  dele 

VAndre,aj o` avdelfo.j Si,mwnoj Pe,trou\ 

                                                 

73  Verbo particípio presente ativo, nominativo masculino, singular de ‘eira,zw’. 
74  Verbo indicativo mais que perfeito, 3ª pessoa singular de ‘oi=da’. 
75  Verbo indicativo imperfeito ativo, 3ª pessoa singular de ‘me,llw’. 
76  Verbo infinitivo presente ativo de ‘poie,w’. 
77  Verbo indicativo aoristo passivo, 3ª pessoa singular de ‘avpokri,nomai’. 
78  Verbo indicativo presente ativo, 3ª pessoa plural de ‘avrke,w’. 
79  Adjetivo indefinido nominativo masculino, singular, sem grau de ‘e[kastoj’. 
80  Adjetivo normal, acusativo, neutro e singular, sem grau de ‘bracu,j’. 
81  Verbo subjuntivo aoristo ativo, 3ª pessoa singular de ‘lamba,nw’. 
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 André      irmão    de Simão Pedro 

 

9  e;stin   paida,rion82 w-de o]j e;cei83 pe,nte a;rtouj  

Está      [um] garoto   aqui que tem cinco pães  

kriqi,nouj84                kai. du,o   ovya,ria\ avl-

la. tau/ta ti,  

feito de farinha de cevada   e     dois   peixes   mas o que 

evstin eivj tosou,touj85È 

  é      para  tantos. 

10  ei=pen o` VIhsou/j\ poih,sate86 tou.j avnqrw,pouj87 

avnapesei/n88Å  

     Disse    Jesus     fazei          essas pessoas       reclinar-se 

h=n      de. co,rtoj89  polu.j90  evn tw/| to,pw|Å91  

avne,pesan92  

                                                 

82  Substantivo nominativo acusativo singular, comum de ‘paida,rion’. 
83  Verbo indicativo presente ativo, 3ª pessoa singular de ‘e;cw’. 
84  Adjetivo normal, acusativo masculino no plural, sem grau de ‘kri,qinoj’. 
85  Adjetivo demonstrativo acusativo masculino no plural, sem grau de ‘tosou/toj’. 
86  Verbo imperativo aoristo ativo, 2ª pessoal plural de ‘poie,w’. 
87  Substantivo acusativo masculino, plural de ‘a;nqrwpoj’. 
88  Verbo infinitivo aoristo ativo de ‘avnapi,ptw’. 
89  Substantivo nominativo masculino singular de ‘co,rtoj’. 
90  Adjetivo normal, nominativo masculino singular, sem grau de ‘polu,j’. 
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existia   e   grama     muita      em o lugar    reclinaram-se 

 ou=n oi` a;ndrej       to.n avriqmo.n w`j pentakis-

ci,lioiÅ 

então os homens       de o número cerca de cinco mil. 

 

 11  e;laben93 ou=n tou.j a;rtouj o` VIhsou/j kai. 

euvcaristh,saj94   

    Tomou    pois  os     pães       Jesus    e tendo dado graças (eucaristia) 

die,dwken95                                  toi/j 

avnakeime,noij96 o`moi,wj  

distribuiu [como um servo dá ao seu senhor] aos reclinados similarmente 

kai. evk tw/n ovyari,wn    o[son     h;qelon97Å 

também os peixes    conforme    desejavam. 

12  w`j   de.   evneplh,sqhsan98 (  le,gei toi/j 

maqhtai/j auvtou/\   

                                                                                                                                                         

91  Substantivo dativo masculino singular de ‘to,poj’. 
92  Verbo indicativo aoristo ativo, 3ª pessoa plural de ‘avnapi,ptw’. 
93  Verbo indicativo aoristo ativo 3ª pessoa singular de ‘lamba,nw’. 
94  Verbo particípio aoristo ativo nominativo masculino singular de ‘euvcariste,w’. 
95  Verbo indicativo aoristo ativo, 3ª pessoa singular de ‘diadi,dwmi’. 
96  Verbo particípio presente médio, dativo masculino plural de ‘avna,keimai’. 
97  Verbo indicativo imperfeito ativo, 3ª pessoa plural de ‘qe,lw’. 
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Quando e    ficaram Satisfeitos  disse  aos discípulos dele 

sunaga,gete99 ta. perisseu,santa100 kla,smata101 (i[na    

mh,  ti  avpo,lhtai102Å 

 recolheis      os     excessos      fragmentos para que não algo se perca 

 

13  sunh,gagon103 ou=n kai.    evge,misan104  dw,deka   

Reuniram        então   e      encheram        doze 

kofi,nouj105            klasma,twn106     evk tw/n 

pe,nte a;rtwn  

cestas pesadas              de fragmentos    dos      cinco pães  

tw/n kriqi,nwn107               a]      evpe-

ri,sseusan108 toi/j bebrwko,sin109Å 

feito de farinha de cevada      os quais   dos excessos   dos alimentos.  

                                                                                                                                                         

98  Verbo indicativo aoristo passivo, 3ª pessoa plural de ‘evmpi,plhmi’. 
99  Verbo imperativo aoristo ativo, 2ª pessoa plural de ‘suna,gw’. 
100  Verbo particípio aoristo ativo acusativo, neutro plural de ‘perisseu,w’. 
101  Substantivo acusativo neutro plural de ‘kla,sma’. 
102  Verbo subjuntivo aoristo médio, 3ª pessoa singular de ‘avpo,llumi’. 
103  Verbo indicativo aoristo ativo, 3ª pessoa do plural de ‘suna,gw’. 
104  Verbo indicativo aoristo ativo, 3ª pessoa plural de ‘gemi,zw’ 
105  Substantivo acusativo masculino no plural de ‘ko,finoj’. 
106  Substantivo genitivo neutro plural de ‘kla,sma’. 
107  Adjetivo normal genitivo masculino plural, sem grau de ‘kri,qinoj’. 
108  Verbo indicativo aoristo ativo, 3ª pessoa do plural ‘perisseu,w’. 
109  Verbo particípio perfeito ativo dativo masculino plural de ‘bibrw,skw’. 
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14  Oi` ou=n   a;nqrwpoi110 ivdo,ntej111 o] evpoi,hsen112  

    As então os homens     vendo     que fez 

shmei/on113 e;legon    o[ti ou-to,j evstin  avlhqw/j  

sinal        disseram            este     é     verdadeiramente 

o` profh,thj o` evrco,menoj114 eivj  to.n ko,smon115Å 

o profeta      o que vem      para este mundo. 

 

 15  VIhsou/j ou=n gnou.j116    o[ti me,llousin117  

e;rcesqai118 kai. a`rpa,zein119 

    Jesus    pois conhecendo   que  estavam para vir           e     arrebatar   

                                                 

110  Substantivo nominativo masculino no plural de ‘a;nqrwpoj’. 
111  Verbo particípio aoristo ativo nominativo masculino plural de ‘o`ra,w’. 
112 “o] evpoi,hsen shmei/on” (o sinal que ele havia feito) {B} - Impressiona a combinação de ma-
nuscritos que apoia o plural (os sinais), mas essa leitura parece ter surgido sob influência do plural em 2.23 e 
6.2. Copistas acrescentaram “o` VIhsou/j” “Jesus” para deixar claro quem é o sujeito do verbo “ev-
poi,hsen”. Várias traduções trazem, neste lugar, o nome “Jesus”, mas não fica claro se isso se deve a uma 
preferência pela variante ou se o nome foi inserido por causa dos princípios de tradução adotados. 
113  Substantivo acusativo neutro singular de ‘shmei/on’. 
114  Verbo particípio presente médio nominativo masculino singular de ‘e;rcomai’. 
115  Substantivo acusativo masculino singular de ‘ko,smoj’. 
116  Verbo particípio aoristo ativo nominativo masculino singular de ‘ginw,skw’. 
117  Verbo indicativo presente ativo, 3ª pessoa plural de ‘me,llw’. 
118  Verbo infinitivo presente médio de ‘e;rcomai’. 
119  Verbo infinitivo presente ativo de ‘a`rpa,zw’. 
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auvto.n i[na    poih,swsin120 basile,a121( 

a ele  para que   fizessem    rei       

 

avnecw,rhsen122  pa,lin123   eivj to.  o;roj124     au-

vto.j mo,nojÅ 

retirou-se       de volta      para o monte          ele sozinho. 

 

2 Texto em Português 

1 Depois destas coisas partiu Jesus no outro lado Mar da Galileia de Tiberíades. 2 Seguia a 

ele multidão grande que viram os sinais que fez sobre os necessitados. 3 Subiu E para o 

monte Jesus e naquele lugar sentou-se em seguida com discípulos dele. 4 Era perto da Pás-

coa a festa dos  judeus 5 Erguendo pois os olhos Jesus e vendo a grande multidão vem na 

presença dele disse para Filipe em que lugar compraremos pão para comerem eles 6 Ele 

Mas disse para testar ele ele pois sabia o que  deveria fazer. 7 Responde ele Filipe duzentos 

denários pão não bastaram eles para comerem pouco [algum] receba. 8 Disse ele um dos os 

discípulos dele André irmão de Simão Pedro 9 Está [um] garoto   aqui que tem cinco pães 

                                                 

120  Verbo subjuntivo aoristo ativo de 3ª pessoal plural de ‘poie,w’. 
121  Substantivo acusativo masculino singular de ‘basileu,j’. 
122 “avnecw,rhsen” (retirou-se){A} - É possível que o copista tenha colocado “avnecw,rhsen” (uma 
palavra que aparece com frequência em Mateus, mas que, em João, ocorre nesta passagem) em lugar de 
“feu,gei”(foge), porque fuga parecia algo indigno de Jesus. No entanto, a leitura “avnecw,rhsen” tem 
apoio de manuscritos antigos e de diferentes tipos de texto. O verbo “feu,gei” (que aparece na NBJ, “Je-
sus... refugiou-se”) tem todas as características de ser uma leitura tipicamente ocidental, introduzida no texto 
de vários testemunhos com a finalidade de dar vivacidade à narrativa. 
123  Advérbio. Vale mencionar que o advérbio ‘pa,lin’ aparece no Novo Testamento Grego, todavia não 
aparece no Robinson-Pierport Marjority text.  
124  Substantivo acusativo neutro singular de ‘o;roj’.  
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feito de farinha de cevada e dois   peixes   mas o que  é para  tantos. 10 Disse Jesus fazei 

essas pessoas reclinar-se existia e grama muita em o lugar reclinaram-se então os homens de 

o número cerca de cinco mil. 11 Tomou pois os pães Jesus e tendo dado graças (eucaristia) 

distribuiu [como um servo dá ao seu senhor] aos reclinados similarmente também os peixes 

conforme desejavam. 12 Quando e ficaram Satisfeitos  disse  aos discípulos dele recolheis 

os     excessos fragmentos para que não algo se perca 13 Reuniram então e encheram doze 

cestas pesadas de fragmentos dos cinco pães feito de farinha de cevada os quais dos exces-

sos dos alimentos. 14 As então os homens vendo que fez sinal disseram este é verdadeira-

mente o profeta o que vem para este mundo. 15 Jesus pois conhecendo que  estavam para 

vir e arrebatar  a ele para que   fizessem rei retirou-se de volta para o monte ele sozinho. 

3 Aparatos Críticos 

Segue uma breve demonstração dos aparatos críticos da perícope de João 6.1-15. 

Encontra-se em 6.1 “th/j Galilai,aj” [da Galiléia]. A estranheza da cons-

trução em que dois genitivos aparecem um após o outro, identificando o mesmo mar [th/j 

qala,sshj th/j Galilai,aj], legou alguns copistas a alterar o texto. Alguns omiti-

ram “th/j Galilai,aj”, enquanto outros acrescentaram “Kai.” (e) ou “eis tá mére” 

(para as regiões) após “th/j Galilai,aj”. Essa última leitura, que é a mais elegante de 

todas, significa “atravessou o mar da Galiléia para as regiões de Tiberíades”. Se essa leitura 

fosse original, seria difícil de explicar o surgimento das variantes. A leitura que aparece 

como texto em O Novo Testamento Grego se traduz por “atravessou o lago da Galileia, que 

também é chamado de Tiberíades” (NTLH e NRSV). Outra possibilidade é: “partiu para a 

outra margem do mar da Galileia (ou seja, do mar de Tiberíades)” (NVI). 

Quase no fim da perícope 6.14 “o] evpoi,hsen shmei/on” (o sinal que ele ha-

via feito) {B}. Impressiona a combinação de manuscritos que apoia o plural (os sinais), mas 

essa leitura parece ter surgido sob influência do plural em 2.23 e 6.2. Copistas acrescenta-

ram “o` VIhsou/j” “Jesus” para deixar claro quem é o sujeito do verbo “ev-

poi,hsen”. Várias traduções trazem, neste lugar, o nome “Jesus”, mas não fica claro se 



 

 

52 

isso se deve a uma preferência pela variante ou se o nome foi inserido por causa dos prin-

cípios de tradução adotados. 

Por fim, 6.15 “avnecw,rhsen” (retirou-se){A}. É possível que o copista tenha co-

locado “avnecw,rhsen” (uma palavra que aparece com frequência em Mateus, mas que, 

em João, ocorre nesta passagem) em lugar de “feu,gei”(foge), porque fuga parecia algo 

indigno de Jesus. No entanto, a leitura “avnecw,rhsen” tem apoio de manuscritos anti-

gos e de diferentes tipos de texto. O verbo “feu,gei” (que aparece na NBJ, “Jesus... refu-

giou-se”) tem todas as características de ser uma leitura tipicamente ocidental, introduzida 

no texto de vários testemunhos com a finalidade de dar vivacidade à narrativa. 

 

4 Delimitação da Perícope 

A Delimitação do texto é um exercício importante na exegese, haja vista que é a partir 

da delimitação do texto, isto é, da percepção estrutural narratológica coesa, que as fronteiras 

são estabelecidas e, ao mesmo tempo, potencializadas. 

Na perícope de João 6.1-15 se destaca alguns elementos que auxiliam na delimitação. 

Em primeiro lugar, a perícope tem o início com “Meta. tau/ta avph/lqen” [depois 

disto], o destaque é a inauguração para um novo texto, uma nova narrativa, em que não tem 

dependência narrativa do texto anterior, aliás, os temas das perícopes são distintos (em João 

5 há um conflito entre Jesus e os judeus, que ganha grandes proporções ao passo que um 

homem paralítico é curado, o texto de João 6.1-15 trata da multiplicação dos pães), mas, em 

uma leitura sincrônica, fazem parte de um mesmo conjunto literário. Por mais que tais perí-

copes circulem no campo semântico do “sinal”, ambos os textos caminham de modo autô-

nomo. 

Ao definir o início é preciso determinar o término da perícope. Nesse caso se encontra 

no verso 15 “avnecw,rhsen pa,lin eivj to. o;roj auvto.j 

mo,noj” [retirou-se ele de volta para a montanha sozinho]. Essa frase não seria o término 

caso houvesse ligação com o verso 16, contudo o verso seguinte afirma “~Wj de. 

ovyi,a evge,neto” [ao terminar o dia] apontando para outro tema. O ambiente e per-

sonagem que compõem a narrativa permanecem, porém a proposição do texto ganha outras 

proporções. A partir do verso 16 outra temática se instaura no texto bíblico. 

Outro elemento que não se pode esquecer é a dimensão geográfica. Em 6.1 apresenta a 

locomoção de Jesus de Jerusalém para depois do mar da Galileia [pe,ran th/j qa-
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la,sshj th/j Galilai,aj th/j Tiberia,dojÅ]. Na locomoção de Jesus o 

ambiente externo é alterado, logo o cenário exige novas articulações literárias como, tam-

bém, a configuração da trama acontece em outras propoções. Os diálogos são ímpares. 

Pois bem, ainda na ênfase geográfica, no verso 15 o deslocamento geográfico aconte-

ce de modo interessante, isto é, Jesus após ver a intenção da multidão ele sobe para a mon-

tanha [VIhsou/j ou=n gnou.j o[ti me,llousin e;rcesqai kai. 

a`rpa,zein auvto.n i[na poih,swsin basile,a( avnecw,rhsen 

pa,lin eivj to. o;roj auvto.j mo,nojÅ], sendo que no verso 3 aparece que 

Jesus já havia subido ao monte [avnh/lqen de. eivj to. o;roj VIhsou/j 

kai. evkei/ evka,qhto]. Esse deslocamento “duplo” de Jesus demonstra como a 

trama precisa deste topos para que as ações e reações adquiram sentido. Além do que, no 

verso 16, o início do texto é ‘~Wj de. ovyi,a evge,neto kate,bhsan oi` 

maqhtai. auvtou/ evpi. th.n qa,lassan’ [quando a tarde se fez desceram os 

discípulos dele para o mar], além da quebra narrativa, há quebra do espaço geográfico, de 

modo que o monte perde a conotação delimitadora do tema proposto pela perícope. 

De modo paralelo à dimensão geográfica, o ensino de Jesus acontece com um cunho 

diferente do capítulo 5, haja vista a tensão com o grupo dos judeus. Já em João 6, o ensino 

de Jesus assume o papel de mestre num processo de discipulado. O monte substituiu o tem-

plo. Os discípulos não são apenas ouvintes do ensinamento, sobretudo são personagens que 

atuam ativamente para o sinal acontecer. 

Trilhando pelo viés das pessoas que compõe o enredo, Filipe é a personagem a quem 

Jesus pergunta o que se deve fazer para atender toda aquela multidão. Outro personagem de 

destaque pela perícope é André, irmão de Simão Pedro, que apresenta um rapaz/criança 

[paida,rion], anônimo que tinha cinco pães e dois peixinhos.  

Outra personagem de destaque é a multidão [o;cloj]. Os Evangelhos sinóticos tra-

balham a ideia de multidão no plural [oi` o;cloi], o Quarto Evangelho, por sua vez, 

afirma que era muita [polu,j] a multidão [o;cloj] (um substantivo nominativo, isto é, 

que dá nome)  que vinha ao encontro de Jesus. Logo, a multidão é uma personagem que 

compõe a “rede” literária da trama. É uma personagem que assume muitos aspectos na 

composição narrativa. No estilo redacional joanino, percebe-se que a multidão que é atendi-

da por Jesus, no início da perícope, é a mesma multidão que tenta fazer de Jesus o que ele 

não queria para si.  
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Se por um lado Jesus reconhece quem é a multidão e do que ela precisa, por outro 

lado, a multidão desconhece quem é Jesus, de modo que o sinal que é realizado não deter-

mina a identidade de Jesus, em vez disso, transforma-o em algo que ele não quer para si. Na 

perícope seguinte, a multidão não desempenha seu papel no enredo, retomado posteriormen-

te a partir do verso 22. 

O desdobramento dessa perícope é a multiplicação dos pães. É o sinal para toda a mul-

tidão. É um texto que se apropria da linguagem simbólica de seu tempo: são dozes cestos 

cheios que sobram; após verem o sinal, a multidão percebe que Jesus era o profeta que viria 

[o` profh,thj o` evrco,menoj]; o sinal acontece no monte; Jesus se apro-

pria de palavras litúrgicas (dar graças [euvcaristh,saj]) elemento, este, que não apa-

rece nos outros Evangelhos. 

Enfim, são temas próprios desta micronarrativa que a distingue da macronarrativa, sua 

delimitação não anula sua capacidade de intertextualidade. A partir desta delimitação, nota-

se que o texto caminha de modo coerente, com começo, meio e fim, com suas problematiza-

ções e desfeixos próprios. 

5 Proposta de Diagramação do Texto 

Seguindo a Metodologia do prof. Dr. Milton Schwantes, segue proposta de diagrama-

ção do texto, com o intuito de visualizar o texto como todo (sincrônica) com ressonância de 

suas particularidades (diacrônica). 

1 Depois destas coisas partiu                     Jesus no outro lado Mar da Galileia de Tiberíades. 

                              2 Seguia a ele multidão grande  

                                  que viram os sinais que fez sobre os necessitados.                                                          

3                                  Subiu e para o monte Jesus  

                                             e naquele lugar sentou-se  

                                   em seguida com discípulos dele. 

                                                                                  4 Era perto da Páscoa a festa dos  judeus 

                        5 Erguendo pois os olhos Jesus  

                          e vendo a grande multidão vem na presença dele 

                              disse para Filipe em que lugar   

                          compraremos pão para  

                          comerem eles 

                                          6 Ele Mas disse para testar ele ele pois sabia o que  deveria fazer. 
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7               Responde ele Filipe duzentos denários pão  

                 não bastaram eles para comerem pouco [algum] receba. 

8                     Disse ele um dos os discípulos dele André irmão de Simão Pedro 

9                Está [um] garoto aqui que tem cinco pães feito de farinha de cevada  

                                                             E dois peixes  

                                   mas o que é para  tantos. 

10                                                   Disse Jesus  

                             fazei essas pessoas reclinar-se  

                                                                        existia e grama muita em o lugar reclinaram-se  

                     então os homens de o número cerca de cinco mil.  

11                                  Tomou pois os pães Jesus e  

                                        tendo dado graças (eucaristia)  

                                       distribuiu [como um servo dá ao seu senhor]  

                      aos reclinados  

                                       similarmente também os peixes  

                     conforme desejavam. 

 

12      Quando e ficaram Satisfeitos  

                                                 disse aos discípulos dele  

                                              recolheis os excessos fragmentos para que não algo se perca 

13                                    Reuniram então e  

                                          encheram doze cestas pesadas de fragmentos  

                                            dos cinco pães feito de farinha de cevada  

                                               os quais dos excessos dos alimentos.  

14     As então os homens vendo que fez sinal  

                                           disseram este é verdadeiramente o profeta  
                                                               o que vem para este mundo. 

15                                                             Jesus  

                 pois conhecendo que estavam para vir  

                                                         e arrebatar a ele para que  

                                                               fizessem           rei  
                                                             retirou-se de                             volta para o monte  

                                                           ele sozinho. 
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A partir da diagramação, destacaremos alguns elementos. A proposta da diagra-

mação é a possibilidade de melhor visualização do texto, portanto, como primeiro elemento, 

o destaque é para a categoria geográfica. Ao lado direito da diagramação, o destaque é para 

o Mar da Galileia em Tiberíades, onde há um monte que Jesus se desloca no começo da pe-

rícope e (verso 1-2), no fim do texto é o local para onde Jesus retorna (verso 15). Essa mo-

vimentação apresenta uma estrutura quiasmática do texto, isto é, nas duas extremidades do 

texto há a citação da dimensão geográfica. 

Conseguinte a este elemento, à menção dos sinais que viram realizados, evidente no 

verso 2 (frase no plural) reaparece no verso 14 (agora, no singular). Essa menção aparece no 

começo do texto, bem como no término da narrativa. Há coesão literária, de modo que a 

repetição do termo estabelece as margens literárias. 

Adiante, a diagramação apresenta a interação das personagens. Jesus, a grande mul-

tidão e os discípulos são estruturados no centro da página, isso auxilia na compreensão de 

quem realiza as ações/reações (ação binária). Jesus se locomove, a multidão grande o segue. 

Toda ação de Jesus desencadeia uma reação, ou da grande multidão ou dos discípulos. 

É interessante como os verbos são cadenciados. Jesus sentando, levantando, obser-

vando e vendo, são verbos que além de estarem na mesma conjugação verbal, propõem uma 

métrica na leitura da perícope. Neste estilo literário, percebemos certo valor dramatúrgico 

no texto125. 

Intercalando com diálogos se destaca as “falas” do narrador, frases exclusivas do 

Quarto Evangelho. Uma primeira menção é a respeito de um tempo litúrgico descrito pelo 

texto: “era perto da páscoa festa dos judeus” (6.4) [h=n de. evggu.j to. pa,sca( 

h` e`orth. tw/n VIoudai,wn]. A temporalidade mencionada, por mais que seja 

cronológica, dá-se em uma dimensão incontável, isto é, um cosmos religioso, um topos dife-

renciado porque é repleto de símbolos que exigem respostas ritualísticas, que fazem sentido 

neste mundo simbólico.  

Outra expressão única em João é “ele mas disse para testar ele ele pois sabia o que  

deveria fazer”(6.6) [tou/to de. e;legen peira,zwn auvto,n\ auvto.j 

                                                 

125 Seguindo a concepção de Konings, compreendemos por valor dramaturgico a capacidade e autonomia 
textuak em proporcionar horizontes interpretativos e até mesmo teatrais, de encenação, isto é, colocar em cena 
a história, o cotidiano, a realidade pelo viés da ficcionalidade.  
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ga.r h;|dei ti, e;mellen poiei/n] talvez essa seja uma explicação a respei-

to da identidade de Jesus, não só quem ele é, todavia o que ele é capaz de fazer. As expres-

sões “dando graças” 6.11 [euvcaristh,saj] (eucaristia - termo que não aparece nos 

outros Evangelhos) e “conhecendo as intenções”(6.15) [gnou.j o[ti me,llousin] 

parece que circula no mesmo campo semântico da expressão “sabia o que deveria fa-

zer”(6.6) [tou/to de. e;legen peira,zwn auvto,n\ auvto.j ga.r 

h;|dei ti, e;mellen poiei/n], uma estrutura coesa, típica do autor joanino. 

Ainda ao que se refere às personagens destacadas pelo texto, aparece Filipe e André 

irmão de Pedro, além de uma fala explícita aos discípulos. Os discípulos são coadjuvantes 

no arcabouço literário. Pois eles realizam ações após a interpelação de Jesus, de modo que 

parece que essa é uma característica do autor joanino.  

 No capítulo 2, o sinal do casamento de Caná acontece após os homens enche-

rem as vasilhas com água;  

 no capítulo 5, o filho do centurião é curado após ele ouvir o direcionamento de 

Jesus e voltar até sua casa;  

 o paralítico, ainda no capítulo 5, que se coloca em pé;  

 no capítulo 6, quando Jesus anda sobre as águas, ele encoraja os seus discípu-

los que o recebem no barco;  

 no relato da cura do cego de nascença, após cuspir na terra e colocar sobre os 

olhos do cego, manda-o lavar no tanque de Siloé;  

 e, finalmente, no capítulo 11 na ressurreição de Lázaro, pede para os homens 

abrirem o sepulcro e chama Lázaro para fora. 

Enfim, em todas as citações, o sinal é precedido da ação humana, característica pre-

sente na perícope da multiplicação dos pães. 

Há destaque aos diálogos presentes na perícope. A pergunta de Jesus, desprovida de 

nexo (pois ao ver uma multidão, no meio de um monte, aonde será possível comprar ali-

mento para tal multidão?) desperta uma resposta objetiva, haja vista que seria preciso muito 

dinheiro para saciar a fome da multidão. Em seguida aparece a “voz” de André, que afirma 

ter um garoto com cinco pães e dois peixinhos, mas André responde ao passo que reconhece 

que o alimento não seria suficiente. 

A resposta de Jesus é juntar a multidão na grama daquele lugar, o último diálogo é 

para juntar, agora não as pessoas, porém o restante dos pedaços, para que não se perca. 
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Quase ao término da narrativa, os homens que disseram que Jesus era o profeta 

que viria ao mundo, tem a intenção de fazer, obrigar, forçar Jesus a tomar o reinado. A con-

jugação dos vocativos são curiosamente equacionados. Ao passo que reconhecem que Jesus 

é profeta, pois viram o sinal, querem fazer dele rei. Ao passo que Jesus estando no monte 

observa a multidão e dá o que é preciso, a multidão [o;cloj polu,j], agora descrita 

como “homens”[a;nqrwpoi], não reconhecem quem é Jesus. O contraste do conhecimen-

to deturpado da multidão e o conhecimento preciso de Jesus são evidentes. Jesus, sem seus 

discípulos, se descoloca para a montanha. 

Na diagramação tentamos visualizar os principais temas que perpassam a narrativa, 

por meio da leitura dos verbos, substantivos e expressões que o texto joanino apresenta.  

6 Quadro comparativo Sinótico 

O quadro de comparação sinótica auxilia na percepção dialógica do texto, a fim de 

perceber como os evangelistas trabalham uma mesma perícope (respeitando seu conjunto 

literário); bem como os recursos mnemônicos e metodológicos dos autores dos Evangelhos. 

Nesse processo estrutural, é possível ler e perceber os contrastes e semelhanças dos textos 

em sua total autonomia. 

 

João 6.1-15 Mateus 14.13-21 Marcos 6.30-44 Lucas 9.10-17 

1 Meta. tau/ta 

avph/lqen o` VI-

hsou/j pe,ran 

th/j qala,sshj 

th/j Galilai,aj 

th/j Tibe-

ria,dojÅ  

 

13  VAkou,saj 

de. o` VIhsou/j 

avnecw,rhsen 

evkei/qen evn 

ploi,w| eivj 

e;rhmon to,pon 

katV ivdi,an\ 

kai. 

avkou,santej 

30  Kai. su-

na,gontai oi` 

avpo,stoloi 

pro.j to.n VI-

hsou/n kai. 

avph,ggeilan 

auvtw/| pa,nta 

o[sa evpoi,hsan 

kai. o[sa ev-

10 Kai. 

u`postre,yantej 

oi` avpo,stoloi 

dihgh,santo au-

vtw/| o[sa ev-

poi,hsanÅ Kai. 

paralabw.n au-

vtou.j 

u`pecw,rhsen 
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Depois destas coisas 

partiu Jesus no outro 

lado Mar da Galiléia de 

Tiberíades. 

oi` o;cloi 

hvkolou,qhsan 

auvtw/| pezh/| 

avpo. tw/n 

po,lewnÅ  

13 Ouviu e Jesus ca-

minhou de lá em bar-

co para o deserto lu-

gar sozinho e ouviu as 

multidões seguiram a 

ele a pé desde as ci-

dades. 

di,daxanÅ   

 

 

 

30 e reúnem-se os 

apóstolos junto a Je-

sus e anunciaram eles 

tudo quanto fizeram e 

quanto ensinaram 

katV ivdi,an 

eivj po,lin ka-

loume,nhn 

Bhqsai?da,Å   

E retornou os apósto-

los narraram eles as 

coisas que fizeram. E 

trazendo para si eles 

retirou-se a sós para 

(uma) cidade chamada 

Betsaida.  

  31  kai. le,gei 

auvtoi/j\ deu/te 

u`mei/j auvtoi. 

katV ivdi,an eivj 

e;rhmon to,pon 

kai. avna-

pau,sasqe 

ovli,gonÅ h=san 

ga.r oi` evr-

co,menoi kai. oi` 

u`pa,gontej pol-

loi,( kai. ouvde. 

fagei/n 

euvkai,rounÅ   
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31 e disse a eles vinde vós 

mesmos a sós para deserto 

lugar e descanseis um 

pouco. Eram pois os que 

tinham e os que iam mui-

tos, e nem comer tinham 

oportunidade. 

  32  Kai. avph/lqon 

evn tw/| ploi,w| 

eivj e;rhmon 

to,pon katV iv-

di,anÅ   

32 e partiram em o barco 

para deserto lugar a sós.  

 

2 hvkolou,qei 

de. auvtw/| 

o;cloj polu,j( 

o[ti evqew,roun 

ta. shmei/a a] 

evpoi,ei evpi. 

tw/n avsqe-

nou,ntwnÅ 

2 Seguia a ele multi-

dão grande que viram 

os sinais que fez sobre 

14  Kai. 

evxelqw.n 

ei=den polu.n 

o;clon kai. 

evsplagcni,sqh 

evpV auvtoi/j 

kai. evqe-

ra,peusen tou.j 

avrrw,stouj au-

vtw/nÅ  

14 E saindo viu 

grande multidão e 

33  kai. ei=don 

auvtou.j 

u`pa,gontaj 

kai. ev-

pe,gnwsan pol-

loi. kai. 

pezh/| avpo. 

pasw/n tw/n 

po,lewn 

sune,dramon 

evkei/ kai. 

proh/lqon au-

11  oi` de. 

o;cloi gno,ntej 

hvkolou,qhsan 

auvtw/|\ kai. 

avpodexa,menoj 

auvtou.j 

evla,lei au-

vtoi/j peri. 

th/j basilei,aj 

tou/ qeou/( kai. 

tou.j crei,an 

e;contaj qera-
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os necessitados.  sentiu compaixão 

deles e curou os doen-

tes deles. 

vtou,jÅ   

33 e viram a eles par-

tindo e reconheceram 

muitos e a pé de todas 

as cidades ajuntaram-

se ali a frente deles.  

pei,aj iva/toÅ 

11 as multidões sabendo 

seguiram a ele e recebeu de 

bom grado a eles falava e 

eles a respeito o Reino de 

Deus e a necessidade que 

tinham (com) tratamento 

curava. 

3 avnh/lqen de. 

eivj to. o;roj 

VIhsou/j kai. 

evkei/ evka,qhto 

meta. tw/n 

maqhtw/n au-

vtou/Å 

3 Subiu E para o monte 

Jesus e naquele lugar 

sentou-se em seguida     

com discípulos dele. 

 34  Kai. 

evxelqw.n 

ei=den polu.n 

o;clon kai. 

evsplagcni,sqh 

evpV auvtou,j( 

o[ti h=san w`j 

pro,bata mh. 

e;conta poi-

me,na( kai. 

h;rxato di-

da,skein au-

vtou.j polla,Å  

34 e saindo viu gran-

de multidão e com-

padeceu-se de eles, 

porque eram como 
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ovelhas não tendo 

pastor e começou 

ensinar eles muitas 

coisas. 

4 h=n de. 

evggu.j to. 

pa,sca( h` 

e`orth. tw/n VI-

oudai,wnÅ 

Era perto da Páscoa a 

festa dos  judeus 

   

5VEpa,raj ou=n 

tou.j ovfqal-

mou.j o` VI-

hsou/j kai. 

qeasa,menoj o[ti 

polu.j o;cloj 

e;rcetai pro.j 

auvto.n le,gei 

pro.j Fi,lippon\ 

po,qen avgo-

ra,swmen a;rtouj 

i[na fa,gwsin 

15  VOyi,aj de. 

genome,nhj 

prosh/lqon au-

vtw/| oi` 

maqhtai. 

le,gontej\ 

e;rhmo,j evstin 

o` to,poj kai. 

h` w[ra h;dh 

parh/lqen\ av-

po,luson tou.j 

o;clouj( i[na 

avpelqo,ntej 

35  Kai. h;dh 

w[raj pollh/j 

genome,nhj pro-

selqo,ntej au-

vtw/| oi` 

maqhtai. au-

vtou/ e;legon 

o[ti e;rhmo,j 

evstin o` 

to,poj kai. 

h;dh w[ra 

pollh,\  

12  ~H de. 

h`me,ra h;rxato 

kli,nein\ pro-

selqo,ntej de. 

oi` dw,deka 

ei=pan auvtw/|\ 

avpo,luson to.n 

o;clon( i[na po-

reuqe,ntej eivj 

ta.j ku,klw| 

kw,maj kai. 

avgrou.j kata-

lu,swsin kai. 
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ou-toiÈ 

5 Erguendo pois os 

olhos Jesus e vendo a 

grande multidão vem 

na presença dele disse 

para Filipe   em que 

lugar  compraremos 

pão para comerem eles 

eivj ta.j 

kw,maj avgo-

ra,swsin 

e`autoi/j 

brw,mataÅ  

De noite chegando, 

aproximaram dele 

os discípulos e disse-

ram: deserto é o lu-

gar e hora já passou, 

libera essas 

multidões para que 

indo para as aldeias 

e (se) compre a si 

alimentos 

35 e já hora muito che-

gou aproximando-se dele 

os discípulos dele dizi-

am: deserto é o lugar e 

já hora muita.  

36  avpo,luson au-

vtou,j( i[na av-

pelqo,ntej eivj 

tou.j ku,klw| 

avgrou.j kai. 

kw,maj avgo-

ra,swsin 

e`autoi/j ti, 

fa,gwsinÅ   

lidere eles, para que vão 

as circunvizinhança 

campos e aldeias se 

compre para si o que se 

possa comer. 

eu[rwsin evpisi-

tismo,n( o[ti w-

de evn evrh,mw| 

to,pw| evsme,nÅ   

12 e o dia começou a re-

clinar, aproximaram-se e 

os doze disseram a ele: 

liberes esta multidão, para 

que indo para a circunvi-

zinhança aldeias e campos 

e se separem e se encontre 

provisão, porque aqui em 

deserto lugar estamos. 

6 tou/to de. 

e;legen pei-

ra,zwn auvto,n\ 

auvto.j ga.r 

h;|dei ti, 

e;mellen poiei/n 

6 Ele Mas disse para 
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testar ele ele pois sabia 

o que  deveria fazer. 

 16  o` de. ÎVI-

hsou/jÐ ei=pen 

auvtoi/j\ ouv 

crei,an 

e;cousin av-

pelqei/n( do,te 

auvtoi/j 

u`mei/j fa-

gei/nÅ  

Mas (Jesus) disse a 

eles não necessidade 

tem ir, deem a eles 

vós o que comer. 

37  o` de. av-

pokriqei.j 

ei=pen au-

vtoi/j\ do,te 

auvtoi/j 

u`mei/j fa-

gei/nÅ 

37 ele mas respon-

dendo disse a eles: 

daí a eles vós de co-

mer. 

13  ei=pen de. 

pro.j auvtou,j\ 

do,te auvtoi/j 

u`mei/j fagei/nÅ 

13 disse mais a eles 

deis vós de comer eles  

7 avpekri,qh au-

vtw/| Îo`Ð 

Fi,lippoj\ dia-

kosi,wn dhna-

ri,wn a;rtoi 

ouvk avrkou/sin 

auvtoi/j i[na 

e[kastoj bracu, 

 kai. le,gousin 

auvtw/|\ av-

pelqo,ntej 

avgora,swmen 

dhnari,wn dia-

kosi,wn a;rtouj 

kai. dw,somen 

auvtoi/j fa-
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ÎtiÐ la,bh|Å 

7 Responde ele Filipe 

duzentos denários pão 

não bastaram eles para 

comerem pouco [al-

gum] receba. 

gei/nÈ   

E diziam a ele: indo 

compraremos dená-

rios por duzentos 

pães e daremos a eles 

de comer? 

 17  oi` de. 

le,gousin au-

vtw/|\ ouvk 

e;comen w-de 

eiv mh. pe,nte 

a;rtouj kai. 

du,o ivcqu,ajÅ  

Eles mas dizem a ele, 

não temos aqui se não 

cinco pães e dois 

peixes. 

38  o` de. 

le,gei au-

vtoi/j\ po,souj 

a;rtouj e;ceteÈ 

u`pa,gete 

i;deteÅ kai. 

gno,ntej 

le,gousin\ 

pe,nte( kai. 

du,o ivcqu,ajÅ   

38 ele mas diz a eles: 

quantos pães tendes? 

Ide vede. E sabendo 

dizem: cinco e dois 

peixes. 

oi` de. ei=pan\  

ouvk eivsi.n 

h`mi/n plei/on 

h' a;rtoi pe,nte 

kai. ivcqu,ej 

du,o( eiv mh,ti 

poreuqe,ntej 

h`mei/j avgo-

ra,swmen eivj 

pa,nta to.n 

lao.n tou/ton 

brw,mataÅ   

mas disseram: não 

existem para nós mais 

do que pães cinco e 

peixes dois, a não ser 

que indo nós comprás-

semos para todo o povo 
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esta comida. 

8 e,gei auvtw/| 

ei-j evk tw/n 

maqhtw/n au-

vtou/( VAndre,aj 

o` avdelfo.j 

Si,mwnoj 

Pe,trou\ 

8 Disse ele um dos os 

discípulos dele André 

irmão de Simão Pedro 

   

9  e;stin pai-

da,rion w-de o]j 

e;cei pe,nte 

a;rtouj kri-

qi,nouj kai. 

du,o ovya,ria\ 

avlla. tau/ta 

ti, evstin eivj 

tosou,toujÈ 

9 Está [um] garoto   

aqui que tem cinco 

pães feito de farinha de 
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cevada   e     dois   pei-

xes   mas o que  é para  

tantos. 

 18  o` de. 

ei=pen\ 

fe,rete, moi w-

de auvtou, 

18 ele e disse: trazeis 

para mim aqui isto. 

  

10 ei=pen o` VI-

hsou/j\ 

poih,sate tou.j 

avnqrw,pouj 

avnapesei/nÅ h=n 

de. co,rtoj po-

lu.j evn tw/| 

to,pw|Å 

avne,pesan ou=n 

oi` a;ndrej to.n 

avriqmo.n w`j 

pentakisci,lioiÅ 

10 10 Disse Jesus fazei 

essas pessoas reclinar-

jÅ  19  kai. 

keleu,saj tou.j 

o;clouj 

avnakliqh/nai 

evpi. tou/ 

co,rtou(  

19 e ordenou as mul-

tidões colocar-se em 

cima da grama  

39  kai. ev-

pe,taxen au-

vtoi/j 

avnakli/nai 

pa,ntaj sum-

po,sia sum-

po,sia evpi. 

tw/| clwrw/| 

co,rtw|Å   

39 e ordenou eles 

reclinar a todos gru-

po grupo sobre a ver-

de grama. 

14  h=san ga.r 

w`sei. a;ndrej 

pentakisci,lioiÅ 

ei=pen de. pro.j 

tou.j maqhta.j 

auvtou/\ ka-

takli,nate au-

vtou.j klisi,aj 

Îw`sei.Ð avna. 

penth,kontaÅ   

14 eram pois como 

homens cinco mil dis-

se para os discípulos 

dele: fizeram reclinar 
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se existia e grama 

muita em o lugar recli-

naram-se então os 

homens de o número 

cerca de cinco mil. 

eles grupos com que 

cada um tendo cin-

quenta. 

  40  kai. 

avne,pesan pra-

siai. prasiai. 

kata. e`kato.n 

kai. kata. 

penth,kontaÅ   

40 e reclinaram gru-

pos grupos de cem e 

de cinquenta. 

15  kai. ev-

poi,hsan ou[twj 

kai. kate,klinan 

a[pantajÅ   

15 e agiram assim e 

fizeram reclinar a to-

dos. 

11 e;laben ou=n 

tou.j a;rtouj o` 

VIhsou/j kai. 

euvcaristh,saj 

die,dwken toi/j 

avnakeime,noij 

o`moi,wj kai. 

evk tw/n ovya-

ri,wn o[son 

labw.n tou.j 

pe,nte a;rtouj 

kai. tou.j du,o 

ivcqu,aj( avna-

ble,yaj eivj 

to.n ouvrano.n 

euvlo,ghsen 

kai. kla,saj 

e;dwken toi/j 

maqhtai/j tou.j 

41  kai. labw.n 

tou.j pe,nte 

a;rtouj kai. 

tou.j du,o 

ivcqu,aj avna-

ble,yaj eivj to.n 

ouvrano.n 

euvlo,ghsen kai. 

kate,klasen tou.j 

a;rtouj kai. ev-

di,dou toi/j 

16  labw.n de. 

tou.j pe,nte 

a;rtouj kai. 

tou.j du,o 

ivcqu,aj avna-

ble,yaj eivj 

to.n ouvrano.n 

euvlo,ghsen au-

vtou.j kai. ka-

te,klasen kai. 
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h;qelonÅ 

11 Tomou pois os pães 

Jesus e tendo dado gra-

ças (eucaristia) distri-

buiu [como um servo 

dá ao seu senhor] aos 

reclinados similarmen-

te também os peixes 

conforme desejavam. 

a;rtouj( oi` 

de. maqhtai. 

toi/j o;cloijÅ 

tomou os cinco pães e os 

dois peixes erguendo os 

olhos para os céus aben-

çoou e quebrou deu aos 

discípulos os pães e os 

discípulos as multidões.   

maqhtai/j Îau-

vtou/Ð i[na para-

tiqw/sin au-

vtoi/j( kai. 

tou.j du,o 

ivcqu,aj 

evme,risen 

pa/sinÅ   

41 e tomando os cinco 

paes e dois peixes olhou 

para os céus abençoou e 

quebrou os pães e deu 

aos discípulos [dele]  para 

que se confiado a eles, e 

os dois peixes dividiu 

com todos. 

evdi,dou toi/j 

maqhtai/j para-

qei/nai tw/| 

o;clw|Å   

16 tomando e os cinco 

pães e peixes dois erguen-

do os olhos para os céus 

abençoou os mesmos e 

quebrou e deu aos discípu-

los para distribuir à mul-

tidão. 

12 w`j de. evne-

plh,sqhsan( 

le,gei toi/j 

maqhtai/j au-

vtou/\ suna-

ga,gete ta. pe-

risseu,santa 

kla,smata( i[na 

mh, ti av-

po,lhtaiÅ 

20  kai. e;fagon 

pa,ntej kai. 

evcorta,sqhsan( 

20 e comeram todos 

e ficaram saciados  

42  kai. e;fagon 

pa,ntej kai. 

evcorta,sqhsan(  

42 e comeram todos 

e saciaram. 

17  kai. e;fagon 

kai. evcor-

ta,sqhsan 

pa,ntej( 

17 e comeram e satis-

fizeram  
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12 Quando e ficaram 

Satisfeitos  disse  aos 

discípulos dele reco-

lheis os     excessos 

fragmentos para que 

não algo se perca 

13 sunh,gagon 

ou=n kai. 

evge,misan 

dw,deka 

kofi,nouj klas-

ma,twn evk tw/n 

pe,nte a;rtwn 

tw/n kriqi,nwn 

a] evpe-

ri,sseusan toi/j 

bebrwko,sinÅ 

13 Reuniram então e 

encheram doze cestas 

pesadas de fragmentos 

dos      cinco pães feito 

de farinha de cevada os 

quais dos excessos dos 

alimentos. 

kai. h=ran to. 

perisseu/on 

tw/n klasma,twn 

dw,deka ko-

fi,nouj 

plh,reijÅ   

e recolheram a 

abundância dos peda-

ços doze cestos chei-

os. 

43  kai. h=ran 

kla,smata 

dw,deka 

kofi,nwn 

plhrw,mata kai. 

avpo. tw/n 

ivcqu,wnÅ   

43 e recolheram pe-

daços doze cestos 

plenamente e de pães 

e os peixes. 

kai. h;rqh to. 

perisseu/san au-

vtoi/j klas-

ma,twn ko,finoi 

dw,dekaÅ 

todos e recolheu do 

que sobrou a eles de 

pedaços cestos doze. 
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 21  oi` de. 

evsqi,ontej 

h=san a;ndrej 

w`sei. penta-

kisci,lioi 

cwri.j gu-

naikw/n kai. 

paidi,wnÅ 

21 os e que comeram 

foram homens em 

torno cinco mil sem 

(contar) mulheres e 

crianças. 

44  kai. h=san 

oi` fago,ntej 

Îtou.j a;rtoujÐ 

pentakisci,lioi 

a;ndrejÅ 

44 e eram os que 

comeram [os pães] 

cinco mil homens. 

 

14 Oi` ou=n 

a;nqrwpoi iv-

do,ntej o] ev-

poi,hsen 

shmei/on e;legon 

o[ti ou-to,j 

evstin avlhqw/j 

o` profh,thj o` 

evrco,menoj eivj 
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to.n ko,smonÅ 

14 As então os homens 

vendo que fez sinal 

disseram este é     ver-

dadeiramente o profeta 

o que vem para este 

mundo. 

 

15 VIhsou/j ou=n 

gnou.j o[ti 

me,llousin 

e;rcesqai kai. 

a`rpa,zein au-

vto.n i[na 

poih,swsin basi-

le,a( 

avnecw,rhsen 

pa,lin eivj to. 

o;roj auvto.j 

mo,nojÅ 

Jesus pois conhecendo 

que  estavam para vir e 

arrebatar  a ele para 

que   fizessem rei reti-
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rou-se de volta para o 

monte ele sozinho. 

 

O texto da multiplicação dos pães é uma narrativa comum nos quatro Evangelhos. 

Não afirmamos aqui dependência literária do Quarto Evangelho com as demais fontes, 

apontamos, outrossim, que havia uma fonte comum, isto é, a própria memória do povo que 

perpassava as comunidades cristãs primitivas. Nessa análise nos deteremos nas diferenças 

da narrativa a respeito de uma mesma memória. 

João inicia o capítulo 6 com a movimentação de Jesus para o lago da Galileia de Ti-

beríades, diferente das narrativas sinóticas. Em Marcos há o uso da palavra “anunciaram” 

[avph,ggeilan] e um discurso de Jesus, direcionado aos seus discípulos para se loco-

moverem ao deserto para descansar pois não havia “oportunidade” [euvkai,roun] até para 

descansar, assemelhando-se com os demais sinóticos. 

A multidão seguia Jesus porque “viram os sinais que fez” [evqew,roun ta. 

shmei/a a] evpoi,ei] destaque único joanino, o destaque a ser dado é para o Evan-

gelho de Lucas que descreve como Jesus falava a respeito do reino de Deus [evla,lei 

auvtoi/j peri. th/j basilei,aj tou/ qeou]. O relato joanino descreve que 

Jesus subiu a montanha, sentou como se fosse entronizado [evkei/ evka,qhto] segui-

do de seus discípulos, contrastando ao relato marcano que descreve que Jesus se compadece 

da multidão porque eram como ovelhas não tendo pastor [evsplagcni,sqh evpV au-

vtou,j( o[ti h=san w`j pro,bata mh. e;conta poime,na]. Na descrição 

joanina aparece um elemento próprio, há referência de um espaço temporal, um tempo litúr-

gico “era perto da Páscoa e das festividades dos judeus” [h=n de. evggu.j to. 

pa,sca( h` e`orth. tw/n VIoudai,wnÅ]. 

Os Evangelhos sinóticos caminham na mesma direção ao questionamento dos discí-

pulos para que a multidão se alimente. O Quarto Evangelho segue a narrativa com ações de 

Jesus em direção aos discípulos a favor da multidão. Jesus observando e vendo a multidão 

[ovfqalmou.j o` VIhsou/j kai. qeasa,menoj o[ti polu.j o;cloj] se 

dirige a Filipe, personagem única nesta narrativa. A partir da premissa que a citação de per-
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sonagens, nomes, etc., é fator importante no relato bíblico, a presença de Filipe no Quarto 

Evangelho descreve, enuncia a peculiaridade joanina. 

Em seguida há outro elemento único em João, isto é, a “voz” do narrador para justi-

ficar a ação de Jesus: “ele disse para testar ele ele sabia o que deveria fazer” [tou/to de. 

e;legen peira,zwn auvto,n\ auvto.j ga.r h;|dei ti, e;mellen 

poiei/n]. Contrapondo este ponto, os Sinóticos mencionam a resposta de Jesus ao questi-

onamento dos seus discípulos. 

O que em Marcos é posto no discurso dos discípulos, João desloca a resposta do que 

se deveria fazer para os “lábios” de Filipe, os Evangelhos continuam no mesmo patamar do 

que os discípulos têm em mãos, todavia, João apresenta sua diferença: “disse ele um dos 

discípulos dele André irmão de Simão Pedro” [e,gei auvtw/| ei-j evk tw/n 

maqhtw/n auvtou/( VAndre,aj o` avdelfo.j Si,mwnoj Pe,trou\], 

André tem uma postura proativa na narrativa, elemento de desfecho para a problemática 

vigente. A diferença joanina é que os discípulos não têm nada para oferecer para a multidão; 

em vez disso, um próprio membro da multidão, um garoto, que tem os cinco pães e dois 

peixes [e;stin paida,rion w-de o]j e;cei pe,nte a;rtouj kri-

qi,nouj kai. du,o ovya,ria\ avlla. tau/ta ti, evstin eivj to-

sou,touj]. O único Evangelho que cita que Jesus pede para trazer o que se tem é Mateus, 

o Quarto Evangelho segue a narrativa com a orientação de Jesus aos discípulos para organi-

zar a multidão na grama. 

Nos quatro Evangelhos há a menção de que os discípulos organizaram a multidão na 

grama, mas apenas João e Lucas cita no meio da narrativa que a multidão atendida seria de 

cinco mil homens. Marcos e Mateus faz essa menção no término de suas perícopes. Lucas 

cita que os discípulos agiram [evpoi,hsan] conforme a orientação de Jesus, Marcos, por 

sua vez, descreve a sistematização da organização grupos de cem e de cinquenta [prasi-

ai. prasiai. kata. e`kato.n kai. kata. penth,konta]. 

Por conseguinte, os Evangelhos sinóticos caminham harmonicamente na mesma ci-

tação de que Jesus tomando os cinco pães e dois peixes olhou para os céus abençoou e que-

brou os pães e deus aos discípulos [labw.n tou.j pe,nte a;rtouj kai. tou.j du,o 
ivcqu,aj avnable,yaj eivj to.n ouvrano.n euvlo,ghsen kai. kate,klasen 

tou.j a;rtouj kai. evdi,dou toi/j maqhtai/j]. Essa citação é diferente do Quarto 

Evangelho que não cita que Jesus olhou para os céus e abençoou e reparte, mas sim dado 
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graça distribuiu (como servo dá ao seu Senhor) similarmente e também os peixes con-

forme desejavam [kai. euvcaristh,saj die,dwken toi/j avnakei-

me,noij o`moi,wj kai. evk tw/n ovyari,wn o[son h;qelonÅ]. A única 

similaridade nos quatro textos é que Jesus tomou [e;laben]. 

No texto joanino existem elementos litúrgicos de ceia. O termo dado graça [euvca-

risth,saj] conota esse elemento. Além do que, o Quarto Evangelho não cita que Jesus 

olhou para os céus e o abençoou, elemento que aparece em João 17.1 “tendo falado essas 

coisas e levantou os olhos dele aos céus disse” [Tau/ta evla,lhsen VIhsou/j 

kai. evpa,raj tou.j ovfqalmou.j auvtou/ eivj to.n ouvrano.n 

ei=pen\]. Por que o autor joanino não escolhe o termo “levantar os olhos” [evpa,raj 

tou.j ovfqalmou.j] neste texto? O que cabe neste momento é perceber as escolhas 

literárias, com a tentativa de perceber o que é exclusivamente do Quarto Evangelho. 

Novamente os sinóticos são semelhantes quando descrevem comeram todos e sacia-

ram [e;fagon pa,ntej kai. evcorta,sqhsan], já o Evangelho de João afirma 

que satisfazendo-os disse aos discípulos dele ajuntai os restantes pedaços para que não se 

perca [w`j de. evneplh,sqhsan( le,gei toi/j maqhtai/j auvtou/\ 

sunaga,gete ta. perisseu,santa kla,smata( i[na mh, ti av-

po,lhtai]. Uma orientação própria de João, de modo que nos demais Evangelhos o que 

aparece é os discípulos recolhendo as sobras em dozes cestos cheios [kai. h=ran 

kla,smata dw,deka kofi,nwn plhrw,mata kai. avpo. tw/n 

ivcqu,wn]. 

O Quarto Evangelho conserva que foram doze cestas pesadas, mas com o acréscimo 

de que se encheu a partir de fragmentos dos cinco pães feito de farinha de cevada dos ex-

cessos dos alimentos [klasma,twn evk tw/n pe,nte a;rtwn tw/n kri-

qi,nwn a] evperi,sseusan toi/j bebrwko,sin].Assim chega ao fim nos 

Evangelhos sinóticos a narrativa da multiplicação dos pães. 

Em João a narrativa continua. A multiplicação foi realizada, os cestos cheios foram 

retirados, mas ainda tem um elemento próprio de João. A grande multidão [polu.j 

o;cloj] do começo do texto, dá lugar para os cinco mil homens [a;ndrej] que  alimen-

tam, mas que, no final da perícope, os homens [a;nqrwpoi], vendo o que fez sinal [iv-

do,ntej o] evpoi,hsen shmei/on], faz uma afirmação aparentemente confessio-
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nal este é verdadeiramente o profeta que viria para este mundo [o[ti ou-to,j 

evstin avlhqw/j o` profh,thj o` evrco,menoj eivj to.n ko,smon].  

Parece que a categoria profética esta entrelaçada com o aspecto político, pois Jesus 

conhecendo as intenções de vir e obrigar/forçar ele para fazê-lo rei [VIhsou/j ou=n 

gnou.j o[ti me,llousin e;rcesqai kai. a`rpa,zein auvto.n i[na 

poih,swsin basile,a], Jesus ao saber o que passava na mente desses homens 

[a;nqrwpoi] retirou-se de volta para a montanha ele sozinho [avnecw,rhsen 

pa,lin eivj to. o;roj auvto.j mo,noj]. O texto joanino apresenta que por 

detrás da multiplicação dos pães haviam intenções outras da multidão. 

Não faz parte de nossa análise, porém não tem como mencionar, no próprio capítulo 

6 de João, a forma como a multidão abandona os discípulos por acharem seus projetos mi-

nisteriais incompatíveis com os projetos políticos vigentes, de modo que até mesmo os dis-

cípulos são convidados a se retirarem da presença de Jesus (6.52-57).  

Por fim, a perícope da multiplicação dos pães, sobre a ótica joanina, acaba com o 

afastamento de Jesus da multidão que outrora veio ao seu encontro. O sinal [shmei/on] 

que aproxima a multidão de Jesus é o mesmo sinal que afasta Jesus dos homens. 

7 Estruturação e Subdivisão da Perícope 

Segue proposta estrutural e de subdivisão da perícope: 

a) Distanciamento/ Desencontro. 

a’) Chegada ao Monte; 

a’’) Páscoa e festa dos judeus. 

b) Aproximação/Encontro 

b’) Olhos na multidão; 

b’’) Diálogo com os discípulos; 

b’’’) Encontro de graça. 

 

c) Distanciamento/Desencontro 

c’) Proposição da multidão; 

c’’) Desencontro, distanciamento da multidão. 
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8 Explicação da Estruturação e Subdivisão do Texto 

A estruturação e, consequentemente, subdivisão da perícope foi sistematizado em três 

eixos: desencontro, encontro e desencontro. Vejamos cada item. 

No que se refere a distanciamento ou desencontro, Jesus se afasta do polo religioso de 

sua época, isto é, Jerusalém. Há um deslocamento do eixo religioso. Este eixo é deslocado 

para um monte, do outro lado do mar da Galileia, território geográfico visto como desapro-

priado para um judeu que prezava por sua reputação, de modo que a vulnerabilidade para o 

que é impuro aumentava consideravelmente nessa região geográfica encharcada de signifi-

cados míticos126. 

Pensar, como primeiro ponto, no distanciamento de Jesus de Jerusalém, como desen-

contro das estruturas amalgamadas de sua época é uma nova proposta de paradigma. Nesta 

narrativa, Jerusalém era o lugar mais provável para se esperar que um grupo judeu estivesse, 

afinal de contas era um período de festividade; Jesus, contrariando essa expectativa, está na 

Galileia. 

Diante do desencontro acontece o encontro. Se por um lado, Jesus se distancia do cen-

tro religioso judaico de sua época, por outro lado, ele se aproxima da multidão. Essas pesso-

as estavam impressionadas com os sinais que ele havia realizado diante dos necessitados. É 

uma multidão que se encontra com o olhar, com a projeção e a ação de Jesus. Afinal de con-

tas, Jesus, ao ver a multidão, levanta-se e se projeta na direção deles. Age em favor da mul-

tidão que não tem identidade.  

Não é apenas o encontro com a multidão, sobretudo com os seus discípulos. O diálogo 

acontece do que será feito. A primeira pergunta é para Felipe, conseguinte, André apresenta 

uma conjectura improvável para solucionar o problema. É no diálogo com os seus discípu-

los que acontece o encontro com a graça127. Jesus organiza a multidão [poih,sate 

tou.j avnqrw,pouj avnapesei/nÅ h=n de. co,rtoj polu.j evn tw/| 

to,pw], dá graças a Deus [euvcaristh,saj] e, com os olhos levantados aos céus, dá 

                                                 

126  Ao analisar a narrativa joanina, notamos que este texto se utiliza de lugares, de elementos geográficos, 
dos espaços físicos para (re)formar e apresentar sua teologia. Averiguamos que o distanciamento ou aproxi-
mação de alguns espaços acentuam o desenlace da trama, deste modo, a narrativa apresenta os destaques e/ou 
as ênfases do texto. Um exemplo disso é o ministério de Jesus, em um primeiro momento, no Bloco dos Si-
nais, em que ele se distancia de Jerusalém, contrastando, em um segundo momento, com o Bloco da Paixão 
em que salienta a aproximação de Jesus com Jerusalém. 
127  O sentido de graça que apresentamos ecoa a proposição delineada pelo prólogo, em que “o Verbo veio 
cheio de graça”, em outras palavras, é quando há contato do humano com o transcendente.  
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graça pelo alimento e pede para os discípulos repartirem [die,dwken]. Os discípulos 

repartem recolhem o que sobrou [le,gei toi/j maqhtai/j auvtou/\ suna-

ga,gete]. 

Em resposta ao desencontro há o encontro. Todavia, na interpretação errônea dos 

“homens”[a;nqrwpoi] a respeito da identidade de Jesus, afinal de contas, eles pensavam 

que ele seria o novo rei [basile,a] explode outro desencontro. A intenção dos homens 

era transformar o profeta que havia realizado sinal em rei. A proposição da multidão é dis-

torcida! O sinal que eles vivenciaram fora interpretado como a porta de entrada para um 

novo império.  

Jesus se distancia da multidão. Agora, em vez de se distanciar de Jerusalém, do centro 

religioso, Jesus se distancia não apenas dos religiosos, mas dos políticos, para um monte, 

sozinho, sem a presença dos discípulos e da multidão. 

 

9 Análise Semântica: Palavras, Frases e Expressões de Des-

taque na Perícope: 

No processo de análise de termos presentes em uma perícope, averiguamos o sistema 

simbólico e linguístico não apenas do autor do texto, bem como dos leitores para que ela foi 

direcionada primariamente. Destacamos, também, o imagético mítico128, bem como, ritua-

lístico do povo e sua forma de se relacionar com o transcendente por meio dos textos. 

O primeiro termo a ser destacado é o “mar da Galileia de Tiberíades” [qa-

la,sshj th/j Galilai,aj th/j Tiberia,doj]. De imediato parece 

que é uma expressão comum dos textos bíblicos. O que se traduz por mar [qala,sshj] 

é um substantivo que se repete 541x, tanto no Antigo como no Novo Testamento (versão 

dos LXX). Semelhantemente, mas com menos repetições, o substantivo Galileia [Gali-

lai,aj] aparece 88x no Antigo e Novo Testamento (as vezes como substantivo nomina-

tivo (21x), ou como substantivo acusativo(25x) ou genitivo (42x). 

O que diferencia nesta expressão é o termo Tiberíades [Tiberia,doj] que apa-

rece apenas 3x no Novo Testamento, todas no Evangelho de João (6.1; 6.23; 21.1). Logo, 

                                                 

128  Definimos imagético mítico pela capacidade dos leitores em ler e interpretar os símbolos, signos e ima-
gens correlacionadas ao seu período vivencial.  
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essa é uma expressão geográfica típica do Quarto Evangelho. Apresenta, portanto, as in-

fluências e as imagens míticas presentes na memória dos autores joaninos.  

Seguiram [hvkolou,qei] aparece 51 vezes (tanto no Novo como no Antigo Tes-

tamento na LXX). Ao que se refere ao Antigo Testamento, a expressão de destaque está em 

Rute 1.14, quando cita que Rute se apegou [hvkolou,qhsen] a sua sogra. É nessa mesma 

direção que o termo aparece no Novo Testamento. Parece que este termo esta relacionado 

com a ideia de seguimento de proximidade, haja vista que em diversas passagens é um con-

vite para os discípulos (Mt 9.9); citação dos discípulos que abandonaram tudo para seguir 

Jesus (Mc 10.28); Pedro seguindo Jesus quando foi preso (Mc 14.54). Enfim, não é um se-

guir de longe, mas exige proximidade. Nesta perspectiva, vale dizer que a personagem que 

segue Jesus é anônima e sem “rosto”, isto é, a multidão grande [o;cloj polu,j]. 

O termo é bastante genérico (multidão grande), todavia é um estilo presente nos 

Evangelhos Sinóticos para demonstrar exagero. Não é diferente no Quarto Evangelho, o 

qual cita, por duas vezes, que a grande multidão que vinha atrás de Jesus é vista por ele e 

por ser de um número bastante elevado impressiona os discípulos. 

O termo Sinais [shmei/a] é o âmago desta dissertação. Como já mencionado, é 

uma expressão que aparece 197x na Bíblia. Apenas no Evangelho de João este termo apare-

ce nos primeiros 12 capítulos 16 vezes. Esta palavra caracteriza o Livro dos Sinais e dá a 

tonalidade estrutural deste bloco129. A importância deste termo no Evangelho de João é a 

sua capacidade de sistematizar a vida pública de Jesus, de modo que os sinais, seguidos de 

narrativas e discursos, organizam o ministério de Jesus. 

A expressão “que fez sobre os necessitados” [evpoi,ei evpi. tw/n 

avsqenou,ntwn] delimita o público que era atendido por Jesus. A expressão 

“avsqenou,ntwn” aparece na Septuaginta em referência como pobre (Pv21.13); os de 

mãos fracas (Jó 4.3); a ovelha magra (Ez 34.20); imprudentes (Is 32.4); débeis em 1 (Sa 

2.4). Já nos Evangelhos sinóticos essa palavra aparece como enfermos e em 1 Co 8.10 como 

fraco. O mesmo termo ganha proporções diferentes conforme varia o seu campo semântico. 

Nesta perícope o termo ‘avsqenou,ntwn’ está relacionado com as pessoas que são 

pobres, que passam necessidades, que possuem fragilidades. 

                                                 

129 Para a definição do termo “shmei/a”, utilizaremos como bibliografia Bultmann, Dodd e Van Belle. 
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O autor joanino escolhe o termo monte [o;roj] uma expressão que (em grego) 

aparece mais de 381x. É um termo que perpassa todos os livros bíblicos, todavia em João 

aparece apenas nessa perícope (6.3 e 6.15). O autor joanino escolhe para a sua narrativa da 

multiplicação dos pães e peixes um local geográfico que para a tradição do pentateuco é o 

lugar reservado para o divino se revelar. Talvez seja nessa direção que os Evangelhos Sinó-

ticos descrevam a transfiguração de Jesus diante de seus discípulos.  

O monte é polissêmico em seus significados de modo que é escolhido pelo autor joa-

nino como cenário para multiplicação dos pães e peixes. Será que é uma tentativa do autor 

joanino apresentar que, da mesma forma que os sinóticos possuem a confissão petrina e a 

narrativa da transfiguração, no Evangelho de João, a descrição da multiplicação dos pães e 

peixes exerce essa mesma função textual, de modo que Jesus é reconhecido como profeta e 

rei após saciar a fome da grande multidão?130 

Pois bem, o que se sabe é que é no monte que Jesus se assenta com os seus discípulos, 

como lugar de descanso, e é no monte que Jesus se refugia quando os homens querem fazer 

dele rei. O monte, além de ser lugar de manifestação do divino é, também, lugar de descan-

so e refúgio. 

Um elemento narrativo interessante a respeito da cronologia é a frase “Era perto da 

páscoa” [h=n de. evggu.j to. pa,sca]. Com essa expressão o autor joanino 

localiza pontualmente a perícope dentro do enredo ministerial de Jesus. Estar perto da Pás-

coa, uma festa importante para os judeus. Se por um lado a páscoa está relacionada com 

uma festividade dos judeus, por outro lado, é um termo relacionado com o sofrimento de 

Jesus [pa,scein] que aparece em Mateus 17.12, em que cita que o Filho do Homem terá 

que padecer. Nota-se, então, que a páscoa esta relacionada com o ministério de Jesus, bem 

como sua morte e ressurreição. O termo Páscoa [pa,sca] aparece 9x no Quarto Evange-

lho, sinalizando a importância deste termo no Evangelho de João. 

O termo “Erguendo” [VEpa,raj] é sugestivo, pois é a mesma expressão que apa-

rece em João 17.1 (o capítulo que alguns exegetas dizem que o lado gnóstico de Jesus é ex-

posto com mais clareza). É o mesmo termo que aparece na parábola do rico e Lázaro (Lc 

16.23) quando o rico olha para cima e vê [VEpa,raj] Lázaro no seio de Abraão. Ainda 

em Lucas, esse termo aparece quando Jesus está proferindo o sermão da planície (Lc 6.20). 

                                                 

130 Cf. KONINGS, Johan. The Pre-Markan Sequence in Jn., VI. A critical Re-examination. In.:  SABBE, M. 
L’Évangile selon Marc: tradition et rédation, p. 155-175. 
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A Septuaginta, por sua vez, se utiliza desse termo no Salmo 101.11 para afirmar que 

Deus é aquele que levanta o seu povo. É um verbo particípio aoristo que demonstra mais do 

que uma ação, uma ideologia teológica. 

Ao invés de escolher os personagens “preferidos” dos sinóticos – Pedro, Tiago e João 

– o autor do Quarto Evangelho escolhe personagens atípicos. Entre eles está Filipe 

[Fi,lippon\] que aparece 4x em João (além de ser uma personagem citada por 2 Ma-

cabeus). André [VAndre,aj] que é citado novamente em João 12.22 e na lista dos dis-

cípulos. E o garoto [paida,rion], elemento ímpar na narrativa de João. Note que as 

personagens do Quarto Evangelho são escolhidas “a dedo” para desempenharem uma fun-

ção no enredo específica, de modo que possa notar novos contornos na trama131. 

Quando João cita que é um garoto [paida,rion], apresenta sua valorização pelas 

crianças. Isso porque nos demais relatos a respeito da multiplicação dos pães citados pelos 

demais Evangelhos, não se aparece o elemento de quem leva o pão, já em João isso é pre-

sente. Mas como pensar que é uma criança e não um rapaz? Pois se por um lado existem 

citações na Septuaginta com esse termo referente a rapazes, existem, também, citações a 

respeito de criança. Isso fica evidente em 1 Sm 1.22ss, o qual cita que Ana teria um [pai-

da,rion], logo, é um termo que pode ser utilizado para se referir a crianças132.  

A expressão “ele pois sabia o que  deveria fazer” [ga.r h;|dei ti, 

e;mellen poiei/n] se apresenta como legitimadora de quem é Jesus. Soa como se 

Jesus não pudesse ficar algum instante sem saber ao certo o que fazer e, por isso, pergunta a 

opinião dos seus discípulos. O narrador, para não deixar nenhuma margem de dúvida que 

Jesus pudesse ter dúvida, categoricamente afirma que por mais que ele perguntasse ele sabia 

o que tinha que fazer, afinal de contas ele queria apenas experimentar [peira,zwn] os 

seus discípulos133. 

Ainda ao que se refere aos personagens, o autor joanino substitui o termo “multidão” 

[o;cloj] por “homens” [avnqrw,pouj]. É um termo que perpassa toda a Bíblia, 

contudo, não se pode negar o aspecto teológico que está embutido nesse termo. Isso porque 

                                                 

131 Vale o destaque que no Evangelho de João não aparece o personagem Tiago, diferente dos Sinóticos que é 
uma personagem importante, pois contracena com Jesus em momentos críticos e decisivos. Fica a pergunta 
do porque do silêncio joanino a respeito de Tiago. 

132 Esse termo deu origem ao que conhecemos como pedagogo. 
133 Não encontramos no Quarto Evangelho narrativas como em Marcos 7.24-30, em que Jesus fica em uma situa-

ção constrangedora por não dar uma boa resposta para a mulher síro-fenícia. 
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os “homens” [avnqrw,pouj] é substituído por “pessoas” [a;ndrej] (mesmo 

termo que se utilizou para o nome do apóstolo). Há uma substituição de termos, isso repre-

sentaria apenas estilo literário ou a demonstração teológica e identitária? Entendemos que 

envolve o aspecto teológico e identitário, pois a multidão assume certa relação com André, 

o apóstolo. 

O autor do Quarto Evangelho destaca que a Grama era grande [co,rtoj po-

lu.j], característica de um ambiente sadio. O termo grama [co,rtoj] é o mesmo que 

aparece em Mt 13.26 para falar do crescimento do joio em uma grama sadia. Portanto a re-

ferência é que essa grama demonstrava a fertilidade e, mais que isso, a estação do ano que 

proporcionava este tipo de plantação. Pensar que a Páscoa era realizada em estações do ano 

desse gênero deixa o texto com novas chaves hermenêuticas. 

O termo “reclinaram-se” [avne,pesan] é o mesmo que aparece em Marcos 6.40 

na citação da multiplicação dos pães. O contexto é semelhante, isso porque eles estavam 

reclinados de modo organizado e sistemático. 

Um termo de bastante destaque em João é “tendo dado graças” [euvca-

risth,saj]. Nos Sinóticos, Jesus simplesmente abençoa, já no Quarto Evangelho ele 

dá graças, isto é, há uma consagração eucarística. Alguns elementos se destacam. Em pri-

meiro lugar a citação dessa multiplicação dos pães é a primeira multiplicação dos pães para 

5 mil pessoas134. Nos Evangelhos Sinóticos aparece essa narrativa, contudo, em vez de Je-

sus dar graças, ele abençoa. Nos Evangelhos sinóticos há menção de uma segunda multipli-

cação dos pães, mas para duas mil pessoas. A perícope da segunda multiplicação dos pães é 

mencionada por Marcos (8.6) e Mateus (15.36). Nessas perícopes Jesus “dá graças” 

[euvcaristh,saj]. Termo que aparece em Lucas/Atos apenas em momentos litúrgi-

cos. 

Ao passo que a narrativa coincide com o número de beneficiados (cinco mil), com a 

perícope posterior (andar sobre as águas); os elementos que são multiplicados (cinto pães e 

dois peixinhos); não é a narrativa que coincide com o termo dar graças [euvca-

risth,saj]. O que se percebe então é que a tradição oral, por mais fiel que ela tente 

                                                 

134 Segundo Malina “uma multidão de cinco mil homens (além de mulheres e crianças) teria sido maior do que a 
população de grande parte das cidades, seria um dos maiores assentamentos urbanos e é, sem dúvida, 
exemplo na de hipérbole na tradição”. MALINA, Bruce; ROHRBAUGH, Richard L. Social-Science Com-
mentary oh the Gospel of John. Minneapolis: Fortress Press, 1998, p. 126. 
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permanecer utilizando-se de recursos mnemônicos para transmitir suas estórias, não limi-

ta as estórias míticas sobre a multiplicação dos pães, em vez disso, as lembranças se mistu-

ram e, mais do que isso, se multiplicam a respeito de um mesmo evento. 

A expressão “Distribuiu como um servo dá ao seu senhor” [die,dwken   

toi/j avnakeime,noij] é relacionada com a perícope do Lava-pés (João 13), em 

que Jesus se esvazia e em forma de servo, serve aos seus discípulos. Essa expressão caracte-

riza a imagem que o autor joanino tinha a respeito de Jesus. 

O termo “satisfeitos” [evneplh,sqhsan], um verbo indicativo aoristo passivo, 

citado no Antigo Testamento como uma espécie de contentamento (Neemias 9.25; Salmo 

77.29), denota que os pães foram mais do que suficientes para as pessoas. 

Outra expressão bastante interessante é “Recolhei os excessos dos fragmentos” [su-

naga,gete ta. perisseu,santa kla,smata], isso porque as palavras 

analisadas isoladamente circulam no campo semântico escatológico (Mt 5.29; 5.30; 13.30; 

18.14; Lc 21.18; Jo 3.15; 3.16; 11.50). Tendo em vista que páscoa não é apenas uma festi-

vidade, mas, também, um termo que conota o sofrimento de Jesus, portanto, o que salta aos 

olhos é que pode, sim, haver uma insinuação apocalíptica nesses versos, haja vista que até 

mesmo a eucaristia está revestida desse imaginário apocalíptico da morte e ressurreição e 

exaltação. 

O termo “encheram” [evge,misan] é o mesmo que aparece em João 2.7 no sinal 

do casamento de Caná da Galileia. Palavras são aproveitadas e utilizadas para cumprirem 

sua função de articulação com o imaginário mítico do sinal. 

Quem recebe a ação do sinal são as “pessoas” [a;ndrej] mas quem reage ao sinal 

são “os homens” [a;nqrwpoi]. E, mais do que isso, está na boca deles a expressão “o pro-

feta o que vem para este mundo” [o` profh,thj o` evrco,menoj eivj 

to.n ko,smon], existe uma equalização de um substantivo nominativo (profeta) com 

um verbo particípio, presente nominativo (viria) e um substantivo acusativo (mundo), por-

tanto, é a personagem que age em um ambiente estático.  

Num primeiro momento parece que tudo o que Jesus precisava era ser reconhecido 

como o enviado de Deus. O texto diz que Jesus “conhecendo que estavam para vir” 

[gnou.j o[ti me,llousin e;rcesqai], antecipa e faz outra ação. Isso 

porque o verbo aoristo, ativo, nominativo singular [gnou.j] aparece nos Evangelhos si-

nóticos apenas quando as intenções de algum dos personagens têm algum tipo de “malícia” 
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ou “maldade”, como por exemplo em Mateus 12.15, que Jesus sabe da intenção deles e 

sai dali; ou Mateus 22.18, quando Jesus sabe o que passa no coração dos fariseus e os cha-

ma de hipócritas; ou, ainda, em Marcos 8.17, que cita quando os discípulos não compreen-

dem os ensinos de Jesus e, por causa disso, são exortados. Portanto, esse termo é utilizado 

quando a intenção das pessoas que estão em volta de Jesus possuem alguma maldade.  

Os homens reconhecem que Jesus era o profeta que deveria vir. Esses homens vão em 

direção de Jesus “para que fizessem rei” [ni[na poih,swsin basile,a], 

transformá-lo em algo que ele não almeja. Por causa disso, Jesus “retirou-se de volta para o 

monte ele sozinho” [avnecw,rhsen pa,lin eivj to. o;roj au-

vto.j mo,nojÅ]. O termo escolhido pelo autor joanino é provocativo. Na citação da 

Septuaginta em Êxodo 2.15 que cita quando o Faraó quer matar Moisés porque ele matou 

um egípcio, o autor utiliza o termo “avnecw,rhsen”. 

O mesmo termo utilizado em Mateus 2.14 quando o José, pega o seu filho e Maria e 

foge [avnecw,rhsen] para o Egito para se livrar de Herodes. As duas citações traba-

lham de modo contrastante, isso porque se em Êxodo o inimigo é faraó e Moisés precisa 

fugir para as terras de Midiã, em Mateus o contraste é outro, porque José vai para o Egito 

para fugir de Herodes. O mesmo termo que se utiliza para salvar a vida é o que se repete 

com Jesus diante da multidão, demonstrando que ao passo que Jesus se tornasse rei segundo 

a intenção desses homens, o que o aguardava era a morte, resistir a esses homens é prolon-

gar sua vida e dar continuidade do projeto de Deus para a sua vida. 

A perícope encerra com Jesus sozinho no monte “o;roj auvto.j mo,noj”, com 

essa expressão fecha-se o enquadramento narrativo desta perícope. Todavia, o que essa ex-

pressão insinua é que para escapar das más intenções humanas, é preciso fugir para o monte, 

além de revelar um caráter piedoso de Jesus. Vejamos um pouco sobre outros elementos 

intrínsecos no texto a partir da análise socioambiental, econômica e política do Evangelho. 

 

10 Contexto Social, Econômico, Político e Religioso do Evan-

gelho de João 

No processo exegético, faz-se importante alguns apontamentos sobre o “Sitz In Le-

bem”, isto é, do contexto que perpassa o Evangelho. Ao que se refere o Quarto Evangelho, 
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entendemos que precisamos situar, pelo menos, alguns níveis distintos, os quais caracte-

rizam o período de formatação do Evangelho.  

Para descrever um pouco sobre esse tema, utilizaremos a pergunta de Dodd como pon-

to de partida: “até que ponto esta obra (Evangelho de João), narrando de novo num novo 

ambiente de pensamento o episódio do qual nasceu o Cristianismo, oferece um relato ver-

dadeiro e válido de seu significado na história?” 135 

Segundo Bultmann, a atmosfera em que o Quarto Evangelho foi redigido é a do cristi-

anismo oriental, de modo que o grego é semitizante, isto é, tanto em sua composição grama-

tical como em seu estilo. Esses dados apresentam a heterogeneidade do cristianismo primi-

tivo. Mesmo que o grupo de cristãos, em sua maioria, fizesse parte de um território relati-

vamente próximo, e sua estrutura linguística fosse fundamentada em um grego comercial, 

recorrente e comum, não havia um único modo de ser cristão. Alias, as primeiras comuni-

dades cristãs eram bastante criativas e excêntricas em seu estilo de vida. 

Algo que se destaca é que “à pluralidade das comunidades do cristianismo nascente 

correspondem os diversos evangelhos conservados no Novo Testamento, pequenos compên-

dios da pregação apostólica a respeito de Jesus”; 136 fazia com que o cristianismo não ti-

vesse uma forma ou seguisse uma fórmula, porém, os movimentos cristãos primitivos eram 

carregados de protagonismo em sua independência religiosa. 

A política do primeiro século foi marcada por guerras, conquistas e derrotas. Os pri-

meiros cristãos vivenciaram a guerra judaica (66 d.C.), a qual os zelotes declararam guerras 

aos romanos. Em 73 d.C., os zelotes, para não se entregarem a Vespasiano, preferem um 

suicídio coletivo em Massada, no deserto de Judá. Quando Vespasiano domina Jerusalém, o 

templo é destruído. Esse movimento político interfere diretamente na dimensão religiosa 

dos judeus, isso por que as sinagogas assumem o lugar do templo como espaço sagrado. 

Segundo Konings, o Evangelho de João não se intimida, nem com o messianismo ju-

daico nem com o império romano. Para ambos os casos os autores joaninos apresentam dis-

tanciamento, quando não, ironia. O texto joanino prefere ignorar tais movimentos políti-

cos137, apresentando um reino que não é neste mundo, que há uma morada junto ao Pai138. 

                                                 

135 DODD, Charles. A Interpretação do Quarto Evangelho. São Paulo: Teológica; São Paulo: Paulus, 2003, p. 
573. 

136 KONINGS, Johan. Evangelho Segundo João: Amor e Fidelidade. São Paulo: Editora Loyola, 2005, p. 31. 
137  Cf. CARTER, Warren. John and Empire. New York; London: T&T Clark: 2008, p 335-342. 
138  Cf. KONINGS, Johan. Evangelho Segundo João: Amor e Fidelidade. São Paulo: Editora Loyola, 2005, p. 41. 
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Diante dessa nova realidade, a economia é afetada diretamente. A diáspora contri-

buí para a preservação da vida, bem como para a busca de novas oportunidades financeiras. 

A crise mobiliza não apenas os judeus, mas os cristãos a criarem alternativas para se susten-

tarem diante de um império em colapso. Nota-se que o Evangelho de João não destaca dire-

tamento o aspecto econômico, apenas quando cita Judas (13.2), todavia é um Evangelho que 

enxerga a situação dos necessitados, dos pobres, dos excluídos, enfatizando que o ministério 

de Jesus é voltado para essas pessoas que são marginalizadas pelo sistema. 

Como afirma Bultmann, o Evangelho de João “é uma figura original e se encontra em 

outra atmosfera do pensamento teológico” 139, isso se dá devido à pluralidade religiosa que 

compõe o “cosmos” do Quarto Evangelho. Konings destaca oito grupos de influência140: (I) 

A perspectiva jerosolomitana e o Templo; (II) Raízes do judaísmo sinagogal; (III) Comuni-

dade perseguida; (IV) Os judeus; (V) João Batista; (VI) Samaritanos e Gregos; (VII) João e 

o culto; (VIII) Atitudes diversificadas dos primeiros cristãos diante do judaísmo. 

Esses são elementos religiosos que interferem diretamente na concepção teológica do 

Quarto Evangelho. Koester141 caracteriza o Evangelho de João como sincrético, pois agluti-

na e equaciona tradições diversas, conflitantes, todavia que são ponderadas em uma mesma 

narrativa. Por fim, o contexto do Quarto Evangelho é marcado por uma política centralizada 

(império romano) e, ao mesmo tempo, ideológica subversiva (zelotes), uma economia mar-

cadas por pessoas em situações limites, que encontram na diáspora condições alternativas 

para sobreviver; além de uma religiosidade plural. É neste contexto que o Quarto Evangelho 

é composto. 

11 Apontamentos Hermenêuticos 

Como apontamento hermenêutico, apresento quatro questionamentos: Aonde está 

Deus? Aonde está o povo? O que Deus está falando? O que o povo precisa ouvir? 

Na narrativa da multiplicação dos pães, percebe-se um Deus, visto em Jesus, empático 

à situação das multidões. Sem análise de gênero, credo, classe social, interessado, apenas, 

em estar no meio do povo, junto com a multidão. A grande multidão apresenta como o povo 

está perdido em sua busca existencial. Impressionado com o que os olhos podem ver, ou que 

                                                 

139  BULTMANN, Rudolf. Teologia do Novo Testamento. São Paulo: Editora Teológica, 2004, p. 437. 
140  Cf. KONINGS, Johan. Evangelho Segundo João: Amor e Fidelidade. São Paulo: Editora Loyola, 2005, p. 41-

48. 
141  KOESTER, Helmut. Introdução ao Novo Testamento: 2 história e literatura do cristianismo primitivo. São 

Paulo: Paulus, 2005, p. 201. 
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as mãos podem tocar. São esses sinais tangíveis que aproximam o povo de Jesus. Não são 

os motivos mais nobres, todavia, motivos de curiosidade, necessidade ou entretenimento. 

Tal realidade é presente nos dias atuais, em que a espiritualidade se tornou motivo de piada, 

pois está fissurada com sinais obsoletos, sem se despertar para as reais necessidades da vida. 

 Deus (o texto) fala sobre igualdade, generosidade. Ao passo que o povo precisa ouvir, 

e mais, compreender, que a igualdade é o sinal do Reino de Deus, e que a generosidade é a 

práxis daqueles que se assentam à mesa com Jesus. Multiplicar pães e peixes é proporcionar 

não apenas direitos, mas oportunidades que estimulem a vida. Essa vida não está em busca 

de um rei guerreiro, outrossim, de uma mesa fraterna. Não está em jogo gênero, étnica ou 

denominação religiosa, o que está em pauta é a vida.  Lembrando, sempre, que o amor en-

cobre multidão de pecados. 
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3. PÃO E RUPTURA: A COMENSALIDADE COMO FA-

FATOR IDENTITÁRIO DO QUARTO EVANGELHO 

1 Análise indiciária 

O texto joanino é autônomo em sua narrativa, de modo que admite a organização de 

temas dispares que revelam tensões e conflitos vigentes no Quarto Evangelho, bem como os 

diversos grupos que permeavam a realidade dos autores joaninos. Essa afirmação surge de-

pois da constatação da independência literária e, ao mesmo tempo, a presença de um extrato 

mnemônico comum de João com os textos sinóticos. 

Tendo em perspectiva que a narrativa é condicionada pela seleção e organização de 

palavras, frases e ideias, realizada por seus autores com a finalidade de comunicarem, seja 

por afirmação ou negação, citação ou silenciamento de um texto e/ou acontecimento, é pos-

sível afirmar conexões deste pressuposto com o Evangelho de João. Averiguamos isso ao 

passo que os autores joaninos refutam seus adversários, expondo sutilmente na narrativa, de 

maneira que tais opositores são caricaturados como arquétipos idealizados. Por este cami-

nho indiciário utilizaremos Ginzburg que salienta a importância dos detalhes como aspecto 

imprescindível na análise, como segue: 

É preciso não se basear, como normalmente se faz, em características mais visto-

sas, portanto mais facilmente imitáveis, dos quadros: os olhos erguidos para o céu 

dos personagens de Perugino[...] pelo contrário, é necessário examinar os porme-
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nores mais negligenciáveis, e menos influenciados pelas características da esco-

la a que o pintor pertencia: os lóbulos das orelhas142. 

Ao aplicar a metodologia indiciária de Ginzburg no Quarto Evangelho, é possível 

identificar a transição do aspecto divino de Jesus (mencionada em João 1.1-4) para a dimen-

são humana (relatada em João 13.1-20), sintetizada no ato de lavar os pés dos seus discípu-

los. Portanto, será que foi essa a forma narrativa que os autores joaninos escolheram para 

reagir ao protognosticismo que estava presente na comunidade joanina? 

No início da vida pública de Jesus, aparece um contraste com um israelita rubricado 

como aquele que não tem dolo (1.47), mas é o mesmo que não dá crédito para quem vem de 

Nazaré. Podemos deduzir um ambiente marcado pelo preconceito? Qual era a relação dos 

israelitas (que não há dolo) com as comunidades cristãs primitivas, sob a ótica joanina? 

Podemos aplicar a mesma metodologia na narrativa de Nicodemos, um judeu simpati-

zante do cristianismo – uma representação dramatúrgica dos criptocristãos? A narrativa de 

Nicodemos é contrastada com a mulher samaritana, que após o encontro com Jesus, torna-se 

a primeira missionária cristã (4.1-45) – é possível encontrar nessa mulher e nos diversos 

samaritanos que creram na mensagem de Jesus o perfil dos leitores e da comunidade joani-

na? O conflito direto de Jesus com os judeus das sinagogas (9.13-34) indicam a rivalidade 

entre o movimento cristão e os judeus? Enfim, esses são elementos que não se evidenciam 

nas grandes teias literárias, em vez disso, encontramos nos detalhes, nas sutilezas textuais, 

indícios valiosos expostos pela narrativa. 

Notamos coesão no arcabouço literário do Livro dos Sinais. Nesta estrutura há a des-

crição do trabalho [evrgon|]143 de Jesus. Este trabalho não é um fim em si mesmo, é, ou-

trossim, o meio pelo qual Jesus chegará ao seu grande propósito: paixão e morte. É na inte-

ração de Jesus na vida que seu propósito é sinalizado e explicitado. 

Na Exegese Bíblica de João 6.1-15 (a partir do Método Histórico Crítico em diálogo 

com outras metodologias exegéticas) percebemos que esta perícope tem fortes relações com 

textos sinóticos, evidenciando que a multiplicação dos pães e peixes estava na memória das 

primeiras comunidades cristãs, todavia, vale mencionar que essa constatação não é suficien-

                                                 

142 GINZBURG, Carlo. Mito, Emblemas, Sinais. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 144 
143 Van Belle apresenta que a palavra ‘evrgon’ no Quarto Evangelho estabelece link com o termo ‘shmei/a’. 

Para ele são termos interligados, pois um traz à tona o outro. Cf. The Signs Source in the Fourth Gospel: His-
torical survey and critical evaluation of the semeia hypothesis. Leuven: Leuven University Press / Presses 
Universitaires de Louvain, 1994, p. 380-389. 
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te para assegurar que o texto joanino tem dependência literária dos textos sinóticos144. 

Defendemos a hipótese de que havia uma memória comum das primeiras comunidades 

tãs, as quais se repetem em diversos textos, de forma livre em sua composição narrativa. 

Por meio desta afirmação, após estudar o quadro de análise sinótica em relação ao 

Quarto Evangelho, notamos que o texto joanino apresenta peculiaridades literárias, narrati-

vas, semânticas e teológicas, as quais caracterizam sua autonomia como obra textual. Por 

mais que haja considerável independência literária no Evangelho de João, identificamos 

algumas tangências com textos do Antigo Testamento145. Esse movimento analítico não 

busca legitimação ideológica para o texto joanino, apenas a identificação de enredos, cená-

rios e enquadramentos narrativos frequentes no Antigo Testamento, que são retomados no 

Quarto Evangelho, quando há recorrência do termo “shmeia”. 

Analisaremos a aparição do termo “shmeia” no Antigo Testamento146 e suas possí-

veis contribuições para a compreensão deste tema no Quarto Evangelho, especificamente na 

perícope da multiplicação dos pães e peixes (6.1-15) 147. 

2 A recorrência do termo “shmeia” no Antigo Testamento 

O termo “shmeia” aparece na Bíblia aproximadamente 197 vezes, sendo que a maior 

parte dessas aparições é no Antigo Testamento na tradução da Septuaginta (LXX)148. Ao 

analisar a recorrência da palavra “shmeia”149 nos escritos da Bíblia Hebraica150, averi-

guamos que a LXX se apropria deste termo para traduzir palavras distintas do Hebraico.  

                                                 

144 Cf. SMITH, D. Moody. the problem of John and the Synoptics in light of the relation between apocryphal and 
canonical gospels. In.: DENAUX, Adelbert. John and the Synoptics. Bibliotheca ephemeridum theologicar-
um lovaniensium CI. Leuven University press, 1992, p. 147-162; e SCHEFFLER, Eben. Jesus’ Non-
Violence at His Arrest: The Synoptics and John’s Gospel Compared. In.: VAN BELLE, G. The death of Je-
sus in the Fourth Gospel. bibliotheca ephemeridum theologicarum lovaniensium. Leuven University Press; 
Uitgeverij Peeters, Leuven, Paris, Dubley, MA. 2007, (p.739-749). 

145 Algumas obras, em especiais, nos ajudaram na elaboração desta parte, sendo elas: BROWN, Raymond E.  E. 
El Evangelio según Juan I-XII. MADRID, Ediciones Cristiandad, 1999, p. 74-76; BRODIE, Thomas L. The 
Quest for the Origin of John’s Gospel: A source-Oriented Ap-proach. New York: Oxford University Express. 
1993, p. 162-167. 

146 Cf. MANNS, Frédéric. L’Evangile de Jean à la lumière du Judaisme. Jerusalem, Franciscan Printing Press, 
1991, p. 143-157. 

147 Alguns autores defendem a ideia de que o Quarto Evangelho é uma releitura do Êxodo, ou do ciclo de Elí-
as/Eliseu. A proposição deste trabalho é estabelecer conexões a partir da análise literária. 

148 A partir de agora utilizaremos a abreviação LXX quando mencionarmos a Septuaginta. 
149 Os termos analizados, além de “shmeia” foram: “shmeion”, “shmeioij”, “shmeiou”, “shmeiw”, 

“shmeiwn”. 
150 Van Belle cita o Livro da Sabedoria (Wisdom of Solomon) como um material que auxilia na interpretação do 

Quarto Evangelho, seguindo, assim, a metodologia de Georg Ziener, que combina a interpretação do Antigo 
Testamento com as estórias joaninas dos milagres, formatando a hipótese dos Sinais. Cf. Van Belle, Gilbert. 
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Pois bem, o primeiro termo que destacaremos é [towao].  Em Gênesis 1.14 os lu-

zeiros dos céus serão os “sinais” [ttoaol] das estações do ano. Este termo repete em Êxo-

do quando Moises é enviado por Yahweh para fazer sinais diante do Faraó (Ex 4.17; 4.28). 

Já em 1 Samuel (10.7), este termo está relacionado com a confirmação de uma profecia da-

da por Samuel para Saul. Em Isaías há um cenário semelhante, quando o próprio Deus dará 

um sinal [towao], o qual é baseado na profecia de que a virgem dará a luz a um filho 

(7.11; 7.14). Ainda percebemos em Isaías a expectativa do sinal ou como cumprimento da 

profecia, ou como direcionamento de Yahweh (37.30; 38.7; 38.22; 44.25; 55. 13; 66.19;). O 

livro dos Salmos conserva essa mesma perspectiva, pois, ao passo que há profanação no 

santuário não é possível ver os sinais [WnyteªtoAa] de Yahweh (74.9). 

O termo [towao] está relacionado na Bíblia Hebraica como atos, ações da parte de 

Yahweh, sejam eles feitos por suas mãos como sinais que Ele produzirá diante dos olhos 

dos homens, ou como confirmação de uma profecia. O sujeito ativo desta ação é o próprio 

Yahweh. O ser humano verá o sinal que Yahweh fizer, perceberá o seu sinal. 

Averiguamos outra palavra que aparece nos escritos massoréticos; é [yt;Þp.Am] 

para prodígios, termo recorrente em Êxodo (7.3), Deuteronômio (4.34; 7.19; 11.3; 26.8; 

28.46; 29.2; 34.11;), Neemias (9.10), Isaías (8.18; 20.3), dentre outros textos. A peculiari-

dade deste termo é que ele está vinculado com a ideia de maravilhas e milagres. Há distin-

ção entre aspecto milagreiro da dimensão do sinal, de modo que os prodígios maravilhosos 

são ou complemento dos sinais ou ações pontuais na realidade humana. Percebemos essa 

lógica literária em Êxodo (7.3), Daniel (4.1-3) e Jeremias, os quais equacionam no mesmo 

verso os termos sinais [towao]151 e prodígios [yt;Þp.Am]. 

Encontramos no livro de Josué o termo “shmeion” para traduzir a expressão “sinal 

de relacionamento, vínculo familiar” [rv<åa], uma espécie de marca de pertença de um 

                                                                                                                                                         

The Signs Source in the Fourth Gospel: Historical survey and critical evaluation of the semeia hypothesis. 
Leuven: Leuven University Press / Presses Universitaires de Louvain, 1994, p. 89. Todavia, como recorte do 
objeto de pesquisa, escolhemos analisar apenas os textos Massoréticos. 

151 Cf. DICIONÁRIO Hebraico-Português & Aramaico-Português. São Leopoldo: Editora Sinodal; Petrópo-
lis: Editora Vozes, 2004, p. 20. 
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indivíduo que caracteriza sua família. Este termo é repetido em Ezequiel 9.6 [rv<ßa]. 

O destaque é que uma das traduções possíveis é “poste ídolo, poste cultual” ou “felicidade” 

152.  

Outro termo que a LXX usa para “shmeion” é [sn] “haste de sinalização, sinal, es-

tandarte, bandeira, flâmula. Este termo é recorrente em Isaías (11.12; 13.2; 18.3 ). No livro 

de Números esse aparece como a receita de cura para quem fora picado pelas serpentes mor-

tíferas do deserto “faça uma serpente e coloque como sinal [sn]”153. Por mais que a LXX 

escolha a palavra “shmeion”, nota-se que esta palavra caracteriza-se por um fator manufa-

turado, isto é, criado com as mãos humanas para sinalizar algo. 

Em Ezequiel 9.4 aparece o termo “marca, sinal, assinatura” [wT] quando Deus ori-

enta o profeta a marcar com um sinal na testa todos os homens que sofrem com as abomina-

ções presentes na cidade. Posteriormente, Ezequiel menciona um monumento [!WY=c], 

o qual é traduzido pela LXX como “shmeion”, que será o sinal do sepulcro para Gogue 

(um povo).  

Percebemos que a LXX escolhe o mesmo termo (shmeion) para traduzir expressões 

distintas, sendo elas:  

 “towao” sinais exclusivos de Elohim, Yahweh; 

 “yt;Þp.Am” sinais como prodígios, milagres, maravilhas; 

 “rv<åa” sinal de pertença familiar; 

 “sn” haste de sinalização; 

 “wT” marca, sinal e assinatura; 

 “!WY=c” monumento. 

                                                 

152 Estes termos estão em aramaico no Livro de Daniel, “sinais e prodígios” [aY"ëh;m.tiw> 
aY"t;a']. 
153 Tradução do autor de Número 21.8. 
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Além do aspecto semântico, vale mencionar que o Quarto Evangelho estabelece 

considerável dialética154 com o Antigo Testamento. Ashton aponta que é possível perceber 

no Quarto Evangelho uma estrutura que dialogue com o Antigo Testamento, ainda assim é 

preciso manter a autonomia literária e textual do Evangelho. Pois ao passo que se “minimiza 

a influência do Antigo Testamento, ele pode destacar a independência e a novidade da re-

velação de Jesus” 155 contida no Quarto Evangelho. O alerta que Ashton apresenta é que por 

mais que o Evangelho de João seja autonomo, há consideráveis tangências com os textos do 

Antigo Testamento. 

Perceber cenas, enredos e narrativas similares no Antigo Testamento no texto joanino 

não é um elemento complicado. Encontramos em Moisés um personagem muito parecido 

com Jesus, o qual apresenta muitos sinais (dentre eles, transformar o mar em sangue, multi-

plicar o maná no deserto), e Eliseu (o profeta que multiplica vinte pães para cem homens, 

que ressuscita o filho da sunamita). Com essas repetições narrativas, percebe-se que o texto 

joanino eleva o patamar de Jesus e, ao mesmo tempo, estabelece conexões com personagens 

fundamentais no imagético religioso da cultura judaica. As relações do Antigo e Novo Tes-

tamento são tênues e enriquecem a composição narrativa, como afirma Alter: 
As relações literárias dos Evangelhos com o Antigo Testamento são tão próximas 

e íntimas quanto se pode imaginar entre dois textos. Ao estabelecer essa intimida-

de, os evangelistas não só autenticavam sua história como descobriam seus mate-

riais. Ao construir uma narrativa realista nos moldes de uma história tão incomum, 

eles criaram um gênero específico; e em termos desse gênero, produziram obras de 

artes únicas156. 
Estudar o Antigo Testamento e sua relação com o Quarto Evangelho enriquece a pes-

quisa exegética. Com isso, intuímos novos caminhos de leituras e de interpretações, além de 

situar o Evangelho de João como uma literatura das comunidades cristãs que dialoga com 

outras literaturas, entre elas o texto judaico. 

                                                 

154 Compreendemos a dialética a partir do conceito dado por Platão apresentado no texto “O Sofista”. São três 
aspectos destacados pelo autor na dialética: primeiro, a relação de uma ideia com outras ideias; segundo, que 
um conceito, uma ideia seja um instrumento com a capacidade de resumo, isto é, a junção de dois conceitos 
dispares (tese e antítese) em outro denominador (sintese); terceiro, que na dialética as ideias se conservem 
independentes de outras ideias, em outras palavras, que se torne um axioma. 

155 ASHTON, John. Understanding the Fourth Gospel. New York: Oxford, 2009, p. 183. 
156 ALTER, Robert; KERMODE, Frank. Guia Literário da Bíblia. São Paulo: Editora Unesp, 1987, p. 411. 
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3 Articulação dos Sinais no Quarto Evangelho 

Van Belle destaca que o termo “sinal”, nos estudos exegéticos do Evangelho de Jo-

ão, recebeu conotações distintas e paradoxais com o tempo. O autor aponta a complexidade 

na compreensão do significado do sinal no Quarto Evangelho. Acreditamos que o Bloco da 

Paixão dialoga com o Livro dos Sinais, ao passo que a fé em Jesus como messias é baseado 

em seus sinais. A ênfase do Evangelho não é uma fé milagreira em um ministério de um 

taumaturgo peripatético, contudo, os sinais tipificam a identidade messianica de Jesus157. 

Apresentaremos, agora, a articulação que os sinais possuem entre si, de modo que há 

ênfase no sinal da multiplicação dos pães e peixes. Esta dialética entre os sinais158 auxilia 

seu forte teor simbólico, de modo que são sete sinais interagindo entre si. Nesta dialética, os 

símbolos se misturam com as narrativas, os mitos se confundem com os fatos, a ficção esti-

mula a realidade. 

Defendemos que são sete sinais porque eles seguem a mesma estrutura narrativa: o 

ordinário é afetado diretamente pelo extraordinário. O trabalho é realizado diretamente por 

Jesus, de modo que o milagre é um sinal, que aponta para algo que esta para além dele. A 

título preliminar, apresentaremos as relações do sinal do paralítico do tanque de Betesda 

(5.1-18) com o caminhar sobre as águas (6.16-21). O primeiro não está relacionado com o 

extrato comum recorrente nos sinóticos, já o segundo é um texto presente nos escritos sinó-

ticos. Os temas são comuns: o paralítico está sobre o tanque que tinha fama de milagreiro, 

mas que prestigiava apenas aqueles que conseguiam chegar primeiro, Jesus está sobre o 

mar, o símbolo do caos. O paralítico não tem condições de andar, Jesus anda sobre aquilo 

que não tem condições de ser suporte para um ser humano andar. Em meio a oposições e 

conciliações, os textos dialogam não apenas com o leitor, mas entre si. 

Na descrição do cego de nascença (9.1-41) e da cura do oficial do rei (4.46-54), o 

tema da cura está em voga. Tanto o cego como o oficial recebem técnicas medicinais alter-

nativas. Isto porque o oficial tem que se contentar com a palavra de Jesus, já o cego recebe 

                                                 

157 Cf. VAN BELLE, Gilbert. The Signs Source in the Fourth Gospel: Historical survey and critical evalua-
tion of the semeia hypothesis. Leuven: Leuven University Press / Presses Universitaires de Louvain, 1994, p. 
20. 

158 Mencionar que há dialética entre os sinais é o mesmo que enfatizar o diálogo literário que o texto joanino 
propõe entre os sinais. Por mais que haja autonomia textual, os sinais estabelecem entre si conexões pertinen-
tes para a análise literária. 
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em seus olhos terra com saliva. Por mais que os moldes medicinais fossem distintos, o 

imperativo de Jesus para ambos é a mesmo. São empregados termos distintos, para o oficial 

do rei Jesus diz no aspecto de fazer uma viagem, retornar [poreu,ou]; já para o cego é 

voltar, retornar para o templo [u[page], como se um filho estivesse voltando para a casa. 

Ao passo que os dois indivíduos correspondem à ordem o sinal acontece. 

Notamos relações do primeiro sinal, a água transformada em vinho, em Caná, com a 

morte de Lazáro. Podemos destacar algumas tangências literárias e temáticas destas períco-

pes. Em primeiro lugar há o aspecto festivo das duas cerimônias. No casamento falta ale-

gria, no velório falta vida. No velório de Lázaro, Jesus demora para chegar, no casamento 

Jesus começa seu ministério a contragosto, a pedido de sua mãe. O desfecho das duas narra-

tivas é similar: a alegria é restaurada, a vida é dignificada. 

Em todos estes relatos percebemos a cadência e relação simbólica. Não é apenas uma 

dependência literária, é conexão entre símbolos, intenções e atuações. Afirmar o caráter 

simbólico do texto é reafirmar seu impacto na realidade, na historicidade; afinal de contas o 

caráter simbólico não esvazia a importância história159. Para muitos o caráter literal se perde 

com as construções simbólicas, mas, em vez disso, o caráter simbólico160 agrega sentido e 

valorização na dimensão real. 

Por exemplo, a identidade de Jesus passa por várias categorias no Quarto Evangelho. 

O teor simbólico embutidos nas tramas realçam o Jesus galileu (7.52), o Jesus samaritano 

(8.48), o Jesus endemoninhado (8.52). Jesus recebe, ainda no Quarto Evangelho, outros títu-

los: Profeta (6.14), Messias (4.25), Cristo (9.22), Filho de Deus (5.25), Rei de Israel (12.13). 

É por meio da linguagem simbólica que os autores joaninos equacionam temas díspares em 

uma mesma narrativa. 

Após essa explanação sobre os seis sinais presentes no Quarto Evangelho, o que faz 

o sinal da multiplicação dos pães e dos peixes assumir a centralidade do Bloco de Sinais? 

                                                 

159 Cf. SCHNEIDERS, Sandra. History and Symbolism in the Fourth Gospel. (p. 371-376). In.: JONGE, M. 
de. L’Évangile de Jean: sources, rédaction, théologie. Leuven: Leuven University Presse and Uitgeverij Peer-
ters Leuven. 1987. 416 p. 
160 Por vezes, no processo de demitologização do texto, o caráter simbólico foi esvaziado, isto é, desnecessá-
rio para a exegese bíblica. Contudo, Schneiders apresenta que o teor simbólico de um texto é um mecanismo 
ou uma das formas para a aproximação da realidade e dos seus interlocutores. 
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4 O Pão como aspecto identitário 

O tema da alimentação é um dos principais temas do cristianismo primitivo. É com-

plicado compreender, nos dias atuais, a relevância desta temática, haja vista que partilhar 

uma refeição não caracteriza a identidade das comunidades atuais. Sentar-se à mesa para 

comer com o “inimigo” não é um problema. Seja para fechar um negócio, atualizar a pensão 

dos filhos, enfim, sentar-se a mesa, hoje, não é um tema sedutor ou problemático. 

Entretanto, no cristianismo primitivo, sentar-se à mesa com alguém, partilhar uma re-

feição categorizava o indivíduo, era sinal de pertença. A sacralidade na refeição não era 

exclusividade cristã. O tema da comensalidade fazia parte da cultura e, consequentemente, 

da religiosidade dos diversos povos que estabeleciam fronteira com os judeus e, posterior-

mente, com os primeiros cristãos. 

Koester cita Dionísio, o deus da fertilidade e dos produtos agrícolas. Era um deus re-

lacionado, principalmente, com as árvores frutíferas e com a videira. Suas formas variam 

desde uma criança até um velho com barba. Dionísio era um deus dado às festividades que 

incluíam refeições comuns e a ingestão de vinho; afinal de contas, Dionísio era o deus do 

vinho, como segue a citação: 
Seus festivais também são de várias espécies: podem girar em torno da ingestão 

festiva de vinho, consistir em sacrifícios de bodes ou touros e em procissões em 

que era carregado um grande falo ou ainda em grupos de mulheres em delírio cor-

rendo para florestas nas montanhas em pleno inverno para alimentar-se de carne 

crua de animais selvagens. Essa omofagia era sem dúvida uma refeição sacramen-

tal em que o participante procurava tornar-se um com o deus, que se acreditava 

manifestar-se sob a forma de um animal selvagem. Mesmo uma festa a Dionisio 

bem organizada na cidade de Atenas culminava com o ritual de um hieros gamos 

do deus com a esposa do arconte real161. 

A popularidade de Dionísio é destacada desde o século VI a.C., e continua firme no 

império romano. Koester aponta que Dionísio era um dos deuses mais importantes deste 

período, mais até do que os deuses do Olimpo. Outro deus que compunha o imagético reli-

gioso deste período era Sabázio. Este deus se aproxima dos rituais de Dionísio no que se 

                                                 

161 KOESTER, Helmut. Introdução ao Novo Testamento: 1 História, cultura e religião do período helenístico. 
São Paulo: Editora Paulus, 2005, p. 185. 
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refere às refeições cultuais. Koester vincula esses dois deuses com o movimento judaico, 

que enfatiza a celebração do sábado com uma refeição festiva com vinho162. 

Dentro deste tema da comensalidade, “as religiões de mistério tinham como caracte-

rísticas a participação em encontros regulares, em que cerimônias sacramentais (como 

refeições comuns) são celebradas de acordo com padrões definidos, além do compromisso 

de ajuda mútua entre todos os membros e obediência ao líder do culto ou à comunida-

de”163. As refeições não eram um rito de iniciação (como o batismo), mas um rito apropria-

do para as pessoas que faziam parte da comunidade, logo, uma questão de identidade. Koes-

ter ainda afirma que “refeições comuns e solenes eram também praticadas em associações 

semirreligiosas e em comunidades filosóficas e, naturalmente, no judaísmo e no cristianis-

mo”164. A comida fazia parte da experiência mítica do povo. 

A religiosidade popular possuía as suas peculiaridades no que tange aos ritos cerimo-

niais e litúrgicos. É por este fato que enfatizamos que o sinal da multiplicação dos pães e 

peixes é fator central do Bloco dos Sinais. Os cristãos chamavam seu rito cultural central, a 

Ceia do Senhor, de mistério [no grego: musthri,ou; no latim: sacramentum), e as vezes 

usavam a mesma palavra para designar sua mensagem165. Na perícope de João 6.1-15, a 

palavra eucaristia [euvcaristh,saj] caracteriza não apenas o fator litúrgico do texto, 

mas sobretudo a abrangência deste rito. Alguns elementos que destacam essa hipótese. 

Em primeiro lugar, participar do rito de iniciação não é prérrequisito para participar da 

refeição comunitária e identitária. A multidão é indistinta, sem classe social ou religiosa, é 

denominada apenas como multidão. Não está em voga se as pessoas que vão participar estão 

puras diante da lei ou se já aderiram ao batismo. Com isso se destaca, em segundo lugar, 

que a sacralidade não está nas mãos dos discípulos, mas naquele que se prédispõem a doar. 

O Evangelho de João tira o protagonismo dos discípulos e lança para uma criança, como 

aquela pessoa que articula a existência do sinal. Os discípulos não são donos da sacralidade 

ou detentores da verdade, são coadjuvantes secundários nesta trama literária. 

                                                 

162 KOESTER, Helmut. Introdução ao Novo Testamento: 1 História, cultura e religião do período helenístico. 
São Paulo: Editora Paulus, 2005, p. 198. 
163 KOESTER, Helmut. Introdução ao Novo Testamento: 1 História, cultura e religião do período helenístico. 
São Paulo: Editora Paulus, 2005, p. 203-204. 
164 KOESTER, Helmut. Introdução ao Novo Testamento: 1 História, cultura e religião do período helenístico. 
São Paulo: Editora Paulus, 2005, p. 206. 
165 KOESTER, Helmut. Introdução ao Novo Testamento: 1 História, cultura e religião do período helenístico. 
São Paulo: Editora Paulus, 2005, p. 206. 
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Por conseguinte, em terceiro lugar, há quebra do espaço de culto, isto é, não existe 

um espaço apropriado para o serviço religioso ou de aprisionamento do sagrado. O sagrado 

tem o seu espaço que transcende os limites humanos. Este espaço se dá na vida, não em es-

truturas de alvenaria. Em quarto lugar, sempre há espaço para mais um na mesa, há a di-

mensão do incompleto. Lembrando um pouco das técnicas mnemônicas da cultura judaica, 

o número dez ajudava a lembrar dos dez mandamentos, daquilo que é completo. Ao passo 

que se afirma que são cinco mil homens, o texto insinua que sempre há espaço para mais um 

na mesa, pois o reino de Deus está incompleto. 

Em quinto lugar, averiguamos que Jesus é o herói da cerimônia litúrgica. Após dar 

graças e distribuir o alimento, o milagre acontece. Jesus assume a cena e estimula o sinal. 

Por fim, em sexto lugar, destacamos que comer do pão dado por Jesus não é sinônimo de 

assumir sua causa. A multidão que participou da multiplicação reconhecia Jesus como pro-

feta, todavia sua intenção era transformá-lo em rei. Partilhar da mesma refeição não harmo-

nizou o projeto de Jesus com os projetos da multidão. 

Com esses pontos enfatizamos que o quarto sinal, a multiplicação dos pães e peixes, 

assume papel central do Livro dos Sinais. Queremos, agora, apresentar alguns apontamentos 

a partir da análise literária e da estética da recepção, isto porque compreendemos que a re-

cepção desta perícope flutuou não apenas pelo impacto do tempo, sobretudo por causa das 

variações epistemológicas que a linguagem, por si só, possui. Notamos essas variações por 

causa da pluralidade interpretativa que o mesmo ato litúrgico proporcionava. “Enquanto 

alguns cristãos celebravam a eucaristia como um mistério que garantia imortalidade para 

cada participante, outros interpretavam a refeição comum como um banquete messiânico 

na expectativa do salvador”166. Vejamos a crítica da recepção em uma análise literária da 

perícope de João 6.1-15. 

5 Análise Literária e Crítica da Recepção de João 6.1-15 

Retomemos o texto de João 6.1-15, agora com a acomodação estética da tradução, a 

fim de facilitar a análise literária: 

1 Depois destas coisas partiu Jesus para o outro lado do Mar da 

Galiléia em Tiberíades. 2 Grande multidão, que viu os sinais que ele 

                                                 

166 KOESTER, Helmut. Introdução ao Novo Testamento: 1 História, cultura e religião do período helenístico. 
São Paulo: Editora Paulus, 2005, p. 205. 
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fez sobre os necessitados, o seguida. 3 E subiu para o monte, aon-

de sentou junto com seus discípulos. 4 Era perto da Páscoa, festa 

dos judeus. 5 Erguendo, pois, os olhos, viu Jesus uma grande multi-

dão que vinha ao seu encontro. Disse para Filipe: Aonde comprare-

mos pão para eles comerem? 6 (ele perguntou isso para testar Fili-

pe, pois Jesus sabia o que devia fazer). 7 Respondeu, então, Filipe. 

Duzentos denários de pão não bastariam para essa multidão comer 

um pouco. 8 Então disse André, um dos discípulos, irmão de Simão 

Pedro: 9 Está aqui um garoto que tem cinco pães feito de farinha de 

cevada e dois peixes, mas o que seria isso para tanta gente? 10 Res-

pondeu Jesus: Faça essas pessoas reclinarem. Existia naquele lugar 

muita grama. E a multidão reclinou, eram certa de cinco mil ho-

mens. 11 Jesus tomou os pães e tendo dado graças distribuiu as pes-

soas que estavam reclinadas, por semelhante modo, deu, também, os 

peixes conforme cada um desejava. 12 Quando ficaram satisfeitos, 

disse aos discípulos: recolham o que sobrou, para que nada se per-

ca. 13 recolheram, então, e encheram doze cestas pesadas de frag-

mentos dos cinco pães feito de farinha de cevada os quais haviam 

sobrado. Então os homens vendo o sinal que fez, disseram: este é 

verdadeiramente o profeta que viria para este mundo. 15 Jesus, pois, 

conhecendo que estavam para vir para arrebatá-lo e fazê-lo rei, re-

tirou-se para o monte sozinho. 

Nesta narrativa encontramos as principais modalidades, segundo Bakhtin167, de con-

figuração da personagem na atividade estética, sendo elas: 1) a forma espacial; 2) o todo tem-

poral; 3) o todo semântico168. Bakhtin apresentava estética como um adjetivo intrínseco da 

cultura, como aponta Faraco “é o posicionamento valorativo do autor-criador que constitui o 

princípio regente para a construção do todo estético. É a partir dele que se construirá o herói 

e o seu mundo, isto é, se enformará o conteúdo do objeto estético” 169. 

                                                 

167 Cf. BAKHTIN, Mikhail. Estética da Criação Verbal. São Pauo: Martins Fontes, 1997, p. 23-152. 
168 MITIDIERI, André Luis. Para uma filosofia do ato: base filosófico-linguística da reflexão bakthiniana. 
Revista do Programa de Pós Graduação em Letras da Universidade de Passo Fundo – v. 8 – n. 1 – p. 290-308 
– jan./jun. 2012. p. 296. 
169 FARACO, Carlos Alberto. Aspectos do pensamento estético de Bakhtin e seus pares. Letras de Hoje, Por-
to Alegre, v. 46, n.1, p. 21-26, jan./mar. 2011. Disponível em: 
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Ao que se refere à forma espacial, os autores joaninos apresentam um espaço 

com seus limites geográficos, mas com suas incontáveis possibilidades interpretativas. O 

translado de Jesus no mar da Galileia e sua ida até o monte. O símbolo de caos é substituído 

pelo ambiente da revelação, da aproximação com o transcendente. Essas são as bordas da nar-

rativa, percebemos que dentro do texto há o espaço da proximidade: proximidade da multidão, 

do questionamento de Jesus aos seus discípulos, é um espaço marcado pelos olhares, pela voz 

silenciosa da incerteza, da dúvida, o espaço que marca a fertilidade, afinal de contas a grama 

estava verde, a produtividade contrastando com a escassez.  

A forma espacial destaca, com sutileza, a compreensão de Jesus pela necessidade 

existencial e, ao mesmo tempo, a incompreensão por parte da multidão sobre quem era Jesus. 

É nesse espaço que a identidade de Jesus transita de milagreiro, profeta e rei. Respeitar o con-

texto, isto é, o espaço (topos) narrativo, apresenta um duplo interpretativo. 

Outro ponto que Bakhtin apresenta é a forma temporal170. Imaginar o tempo desta 

narrativa é estabelecer algumas conjecturas interpretativas. Quanto tempo Jesus levou para 

passar de uma margem a outra do mar da Galileia? Quanto tempo a multidão precisou para 

encontrar com Jesus no monte em que ele estava assentado com seus discípulos? Ou quanto 

tempo demorou para os pães e peixes serem multiplicados? Enfim, são pormenores técnicos 

que a narrativa despreza, entretanto, a narrativa propõe outra abordagem da concepção tempo-

ral. O tempo não se restringe apenas a sua dimensão cronológica, por mais que essa seja fun-

damental para a organização do mundo, a esfera temporal que a narrativa se detém é outra. 

Parece que os autores joaninos insinuam o tempo da descoberta, que é precedido pelo 

tempo da incerteza, da dúvida, do próprio Jesus. Essa dúvida é amenizada pelo narrador, 

quando ele afirma que “mas ele disse para testar eles, Jesus sabia o que deveria fazer”. Ima-

ginemos que essa expressão não estivesse no Quarto Evangelho, quais conclusões poderíamos 

chegar? Considerando, também, a entoação como um elemento presente apenas na língua 

falada, mas que pode ser aplicada na leitura e interpretações de texto. Ao conjecturar que Je-

sus afirma essa frase de forma exagerada, ou desesperada, o texto insinuaria um Jesus perdido 

na situação, que não é onisciente, que está enveredado às dúvidas e questionamentos huma-

                                                                                                                                                         

<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fale/article/viewFile/9217/6367> acessado em 10 de No-
vembro de 2013. 
170 Cf. BAKHTIN, Mikhail. Estética da Criação Verbal. São Pauo: Martins Fontes, 1997, p. 243-276. 
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nos. A forma temporal desta narrativa é sutil, ao mesmo tempo que revela, esconde indí-

cios, destrincha a narrativa, sem restringi-la ou enclausurá-la em gavetas de significados. 

Como terceira modalidade apresentada por Bakhtin, encontramos o todo semântico. 

Compreender o todo semântico é envolver a plenitude e as diversas equações e correlações 

que a textualidade em suas múltiplas possibilidades proporciona. A linguagem religiosa, por 

sua vez, possui elementos ímpares, de modo que “acentua-se o aspecto performativo da lin-

guagem religiosa e o alcance que ela tem de sustentar a própria fé ao mesmo tempo que esta 

a sustenta e lhe dá sentido. A literatura é o lugar por excelência onde essa dimensão está 

preservada ao mesmo tempo que interpreta a realidade”171. Como afirma Benjamim “a lin-

guagem comunica a essência linguística das coisas” 172, considerar o todo semântico é possi-

bilitar dois caminhos ambíguos, todavia interconectados. Ao passo que a linguagem exteriori-

za a interioridade, ela, por sua vez, interioriza a exterioridade, isto é, os “cosmos” se mistu-

ram, há uma transdiciplinariedade e confluências de sentidos. 

A narrativa da multiplicação dos pães e peixes revela, em suas linhas, a proximidade 

com a festa judaica, a Páscoa. Apresenta discípulos normalmente esquecidos, como Felipi, 

André que contracenam com Jesus. O texto revela a ação da criança que vai em direção aos 

discípulos, proativamente, sem ser solicitada. Considerando o todo semântico, esta perícope 

ganha teor sacramental e eucarístico, pois Jesus não abençoa os pães e peixes, em vez disso 

ele faz daquele momento de partilha, sua eucaristia. Além do que é na abordagem semântica 

que os símbolos são explorados, os quais dão vida à ficcionalidade, e mais do que um valor 

pragmático, apresenta a estética do texto, como expressa Bakhtin: “a palavra está sempre 

carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial. É assim que compreen-

demos as palavras e somente reagimos àquelas que despertam em nós ressonâncias ideológi-

cas ou concernentes à vida”173. 

O todo semântico revela, por meio da ficcionalidade, a forma de ler e interpretar o 

mundo infinito contido na narrativa. A linguagem textual e semântica torna-se ilimitada por-

que pode ser reinventada e reinterpretada pelas lentes de seus leitores, quebrando a mesmice e 

                                                 

171 MAGALHÃES, Antônio. Deus no Espelho das Palavras: Teologia e Literatura em diálogo. São Paulo. 
Paulinas: 2000, p. 123. 
172 BENJAMIN, Walter. Escritos Sobre Mito e Linguagem (1915-1921). São Paulo: Editora 34, 2011, p. 53. 
173 BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e Filosofia da Linguagem. São Paulo: Editora Hucitec, 2006, p. 99. 
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a rotina que, não poucas vezes, o texto é condicionado por interpretes tecnicistas e tenden-

ciosos. Considerar o todo semântico é dar margem para uma nova leitura.  

É por este viés que interpretamos a noção de estética em Bakhtin. A concepção esté-

tica não é um termo condicionado, apenas, à beleza, ao belo ou ao útil, sobretudo, um termo 

que desencadeia para a não cristalização textual. Com isso podemos considerar a estética da 

recepção, porque o receptor é encantado pelo texto e, por sua vez, ecoa sobre o próprio texto 

as vozes que impactarem os interlocutores, como segue: 

A atividade estética é também incapaz de tomar posse daquele momento do Ser que 

é constituído pela transitividade e aberta eventicidade do Ser. E o produto da Ativi-

dade estética não é, com relação ao significado, o Ser real em processo de devir, e, 

com respeito ao seu ser ele entra em comunhão com o Ser através de um ato históri-

co de efetiva intuição estética. A intuição estética é incapaz de apreender a real 

eventicidade do evento único, porque suas imagens e configurações são objetivas, is-

to é, com relação ao seu conteúdo, elas estão situadas do lado de fora do devir único 

real – elas não participam dele (elas participam dela apenas como um momento 

constituinte da consciência viva e vivente de um contemplador. 174 

Averiguamos nesta perícope que há uma epifania ao inverso. Em vez da multidão 

compreender quem de fato era Jesus, sua identidade, se num primeiro momento sabem que 

Jesus é um profeta, a multidão quer transformá-lo em rei, título abolido pelo Quarto Evange-

lho. Esse elemento é importante, pois “para o modo bíblico da percepção há a possibilidade 

de que a ‘natureza’ oculta de uma pessoa (na medida em que tem algo a ver com Deus ou 

com Satanás) não fique do mesmo modo oculta, mas que revele por meio de um sinal num 

tempo determinado e qualificado e num lugar determinado”175. A estética da recepção equa-

ciona o sinal com identidade. 

Nessa direção averiguamos o papel da literatura religiosa como intermediadora do 

subjetivo com a realidade, da ficcionalidade e a historicidade. A narrativa se apresenta como 

fluência progressiva sem interrupções. Em João 6.1-15 a textualidade promove a criação de 

um novo “cosmos” que é particular de João. Estabelece tangências com outros polos gerindo 

novos paradigmas e caricaturando seus arquejos próprios, como afirma Magalhães:  

                                                 

174 BAKHTIN, Mikhail. Para uma filosofia do Ato. Tradução de Carlos Alberto Faraco e Cristovão Tezza. 
Texto completo da edição americana: Toward a Philosophy of the act. p.19. 
175 BERGER, Klaus. Psicologia Histórica do Novo Testamento. São Paulo: Editora Paulus, 2011, p. 30-31 
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A literatura se torna interlocutora desejável por manter um compromisso com 

a realidade, suas contradições e aspirações, ao mesmo tempo que, ao estabelecer 

com ela uma leitura ficcional mediante vozes ficcionais [...] o sujeito é visto den-

tro daquilo que ele oferece como produção cultural, como criação de mundos e fa-

bricação de estruturas que se tornam normativas da vida. Ele também é visto, po-

rém, dentro de um universo ficcional, naquilo que ele deixou de ser, configurando 

suas ausências mais profundas, ao mesmo tempo em que aponta para seus desejos 

de realização176. 

Nota-se que o alicerce que a literatura utiliza para fundamentar seus princípios está em 

um princípio subjetivo e atemporal. Bakhtin afirma que “o sistema sincrônico da língua só 

existe do ponto de vista da consciência subjetiva do locutor de uma dada comunidade lin-

guística num dado momento da história;”177 entretanto, a textualidade rompe com estes li-

mites. Na literatura o locutor ganha nova fórmula hermenêutica, porque o tempo contribui 

para esse processo de ressignificação textual. O texto não envelhece, em vez disso é rein-

ventado sem deixar de ser. Portanto, compreender a textualidade para além da oralidade é 

permitir que a  estrutura linguística se difunda nas lentes interpretativas dos novos recepto-

res. Este processo oportuniza a contemporaneidade literária. 

Há elementos míticos na narrativa da multiplicação dos pães e peixes que são manti-

dos pela textualidade, lembrando que “mito quer dizer, antes de tudo, enredo, narrativa, ou, 

de modo geral, a ordenação de palavras numa sequência”178. É nesta ordenação semântica, 

em que uma palavra está ligada com outra palavra e uma ideia puxa outra ideia que os hori-

zontes são ampliados. Destacamos que dentro do processo interpretativo, há delimitações 

balizadoras. Bakhtin nos auxilia nessa chave de leitura. Para Bakhtin os limites textuais são 

captados pelo receptor por dois elementos básicos: o signo e o sinal. O autor afirma que o 

signo precisa ser decifrado, ao passo que o sinal se distingue nas teias literárias. Nessa dire-

ção Bakhtin afirma: 
O signo é decodificado, só o sinal é identificado. O sinal é uma entidade de conte-

údo do imutável; ele não pode substituir, nem refletir, nem refratar nada; constitui 

apenas um instrumento técnico para designar este ou aquele objeto (preciso e imu-

tável) ou este ou aquele acontecimento. O sinal não pertence ao domínio da ideo-

logia; ele faz parte do mundo dos objetos técnicos, dos instrumentos de produção 

                                                 

176 MAGALHÃES, Antônio. Deus no Espelho das Palavras: Teologia e Literatura em diálogo. São Paulo. 
Paulinas: 2000, p. 117-118. 
177 BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e Filosofia da Linguagem. São Paulo: Editora Hucitec, 2006, p. 94. 
178 FRYE, Northop. Código dos Códigos: A Bíblia e a Literatura. São Paulo: Boitempo editorial, 2004, p. 57. 
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no sentido amplo do termo. Mais distantes ainda da ideologia estão os sinais 

com os quais trabalha a reflexologia. Esses sinais, considerados em relação ao or-

ganismo que os recebe, isto é, ao organismo sobre o qual eles incidem, nada têm a 

ver com as técnicas de produção. Nesse caso, não são mais sinais, mas estímulos 

de uma espécie particular. Só se tornam instrumentos de produção nas mãos do 

experimentador179. 

Aplicando este referencial no texto joanino, intuímos que o signo presente nesta perí-

cope são as várias interpretações dadas ao texto. Decodificar o significado da multiplicação 

dos pães e peixes e como os atores se relacionam com o enquadramento textual são formas 

de ler os signos presentes no texto. Ao passo que os sinais existentes no texto são aqueles 

identificados nas ações e interações descritas pela narrativa. Por exemplo, a constatação da 

ida de Jesus para o monte, a aproximação da multidão, o questionamento de Jesus para os 

discípulos, enfim, os demais desfechos da narrativa são sinais que estimulam a constante 

atualização. Compreendemos, pois, que “as formas literárias são macroestruturas do texto: 

refletem as opções primárias dos autores no empenho de dar forma a um tema, mas, em 

geral, não determinam com nenhum detalhe as estratégias para fazê-lo”180, os sinais, como 

microestruturas, caminham por este viés. 

O texto joanino, na multiplicação dos pães e peixes, utiliza-se de um molde literário 

recorrente não apenas nos Evangelhos Sinóticos, mas, também, em outras narrativas. O 

Quarto Evangelho escolhe um campo semântico apropriado para apresentar os arquétipos 

que estão impregnados no imagético dos autores. Meletinski acredita que as mútuas relações 

entre o mundo interior do homem e seu ambiente são tanto objeto da imaginação poética e 

mitológica quanto à correlação anímica dos princípios do consciente e do inconsciente. Pen-

sa-se igualmente que o mundo exterior não é apenas material para a descrição de conflitos 

puramente interiores e que o caminho da vida humana se reflete nos mitos e nos contos ma-

ravilhosos, principalmente no plano da correlação entre personalidade e coletivo, mais do 

que confrontação ou harmonização do consciente e do inconsciente181. 

Por este caminho, Frye apresenta que “os princípios estruturais da literatura devem 

derivar da crítica arquetípica e anagógica, as únicas espécies que supõem um contexto 

                                                 

179 BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e Filosofia da Linguagem. São Paulo: Editora Hucitec, 2006, p. 96-97. 
180 GABEL, John B; WHEELER, Charles B. A Bíblia como Literatura. São Paulo, Editora Loyola, 2ª Edição, 
2003, p. 31. 
181 MELETINSKI, Yeleazar Os Arquétipos Literários. São Paulo: Ateliê Editorial, 1998, p. 23. 
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mais amplo da literatura como um todo”182. Averiguamos que na narrativa de João 6.1-

15, há uma sequência de um arquétipo literário. O Quarto Evangelho se apropria da oralida-

de e transforma em uma estrutura linguística que descreve sua realidade por meio de estó-

rias ficcionais que assumem o carnavalesco, o popular como instrumental literário. Frye, por 

exemplo, descreve: 

A cultura verbal de uma sociedade pré-discursiva consistirá em grande parte de es-

tórias, mas entre elas se desenvolve uma especialização em matéria de funções so-

ciais que termina por afetar mais algumas do que outras. Certas estórias parecem 

ter um significado peculiar: são as que contam para uma sociedade o que é impor-

tante para esta saber, seja sobre seus deuses, sua história, suas leis, seja sobre sua 

estrutura de classes. Podem-se chamar estas estórias de mitos num sentido segun-

do, que as distingue daquelas do populário183. 

Acreditamos, então, que o Quarto Evangelho apresenta o impacto da multiplicação 

dos pães e peixes no imagético popular das primeiras comunidades cristãs. Isso porque é um 

texto recorrente nos textos sinóticos por mais cinco vezes, com enredos diferenciados, po-

rém, há persistência do campo semântico: o pão é multiplicado, a multidão é saciada, o pro-

dígio acontece. Entretanto, no arcabouço literário joanino, a multiplicação não é um mila-

gre, é um sinal. Por mais que a compreensão final do Quarto Evangelho seja diferente dos 

textos sinóticos, ainda assim o campo semântico da multiplicação persiste.  

É interessante que algo semelhante é descrito no Evangelho Apócrifo de Judas. Um 

texto copta que relata o mesmo topos semântico, seguindo o mesmo arquétipo literário: a 

comensalidade. Na narrativa de Judas, a multidão não aparece como personagem atuante, 

apenas os discípulos, reservados a uma refeição comunitária. Antes de comer os discípulos 

fazem uma oração de ação de graças a qual se torna piada para Jesus, como segue o texto184: 

 
Um dia estava com seus discípulos na Judéia, e ele os encontrou reunidos e senta-

dos em atitude piedosa. Quando ele [se aproximou] seus discípulos, reunidos e 

sentados ofereceram uma oração de ação de graças sobre o pão, [ele] riu. Os discí-

pulos disseram-lhe “Mestre, por que estás rindo de [nossa] oração de ação de gra-

ças? Nós fizemos o que é certo.” Ele respondendo disse-lhes: “Eu não estou rindo 

                                                 

182 FRYE, Northop. Anatomia da Crítica. São Paulo: Cultrix, 1957, p. 136. 
183 FRYE, Northop. Código dos Códigos: A Bíblia e a Literatura. São Paulo: Boitempo editorial, 2004, p. 59. 
184 Escolhemos uma versão disponível da Internet por perceber que alguns elementos carnavalescos são pre-
servados por esta versão. Disponível em: 
http://www.verdestrigos.org/agora/O%20Evangelho%20de%20Judas.pdf acessado em 8 de Novembro de 
2013. 

http://www.verdestrigos.org/agora/O%20Evangelho%20de%20Judas.pdf
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de vocês. [Vocês] não estão fazendo isso devido a suas próprias vontades, 

mas sim porque é através disto que seu deus (será) louvado.” Eles disseram: Mes-

tre, tu és [...] o filho de nosso deus.” Jesus disse-lhes: “como vocês me conhecem? 

Verdadeiramente [eu] digo a vocês, nenhum membro da geração das pessoas, que 

estão entre vocês, me conhecerá”. 

Contrastando com o texto joanino, o Evangelho de Judas coloca a geografia deste tex-

to na região da Judeia. Outro contraste evidente é que em João é a multidão que se aproxima 

de Jesus, em Judas, é Jesus que se aproxima dos discípulos. O texto de Judas afirma que 

estavam em atitude piedosa, prontos para oferecer uma oração de ação de graças. Jesus, ao 

ver essa postura dos discípulos dá risada. A postura de Jesus é ironizar a aparência piedosa 

dos discípulos, pois o que eles faziam automático, mecanizado, há um deus na narrativa que 

se manifesta na comensalidade, mas que não é Jesus. Para terminar a narrativa, Jesus afirma 

que nesta geração não haveria ninguém que o conhecesse. Na continuação do texto de Judas 

os discípulos ficam irados com Jesus, citações que não aparecem nos demais Evangelhos. 

Nestes relatos dispares notamos a recorrência da comensalidade como eixo estrutura-

dor da narrativa. Mais do que isso, se por um lado a partilha do pão é marca identitária em 

João, em que o próprio Jesus dá graças, em Judas há uma crítica ao modelo piedoso dos 

discípulos, de modo que a oração não basta para impregnar a identidade da comunidade. 

Para concluir esta análise literária, apresentaremos alguns cuidados apresentados por 

Bakhtin que podem nos auxiliar a leitura da crítica da recepção, aplicada ao texto joanino, 

como uma metodologia possível185. 

Em primeiro lugar, cuidar para que os fatores normativos e estáveis, nas formas lin-

guísticas, prevaleçam sobre o caráter mutável da textualidade. Isto é coibir a polissemia 

literária. Este aspecto se nota, principalmente no uso das metáforas e seu forte teor simbóli-

co, como descreve Frye “de modo como pensamos nas palavras, apenas metáforas podem 

expressar, na linguagem, o sentido de uma energia comum a sujeito e objeto”186. A metáfo-

ra tem condições de abrir oportunidades, leques, interpretações. A linguagem metonímica 

transforma o plural em singular, cristaliza as interpretações, negando a variáveis que podem 

coexistir no processo hermenêutico. Por este viés a linguagem se torna analógica. Por 

exemplo, dizer que a narrativa da multiplicação dos pães e peixes é monossêmica, isto é, 

representa a mesma coisa nos quatro Evangelhos. 

                                                 

185 BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e Filosofia da Linguagem. São Paulo: Editora Hucitec, 2006, p. 106-113. 
186 FRYE, Northop. Código dos Códigos: A Bíblia e a Literatura. São Paulo: Boitempo editorial, 2004, p. 30. 
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Bakhtin apresenta, em segundo lugar, o cuidado para que o abstrato não prevaleça 

sobre o concreto ou sobre a verdade histórica. Por mais que a ficcionalidade seja elemento 

fundamental na articulação e estética narrativa, subjugar as características históricas e con-

cretas por sentidos descomprometidos com a realidade, é furtar da ficcionalidade sua capa-

cidade de releitura do concreto e da história. Por exemplo, é desprezar que o texto de João 

6.1-15 narra um prodígio que se tornou realidade no imagético das comunidades cristãs 

primitivas, que se utilizavam destas estórias para reorganizar sua identidade. 

Outro cuidado apontado por Bakhtin é confundir ou substituir a forma pelo conteúdo, 

isto é, acreditar que a parte representa o todo (metonímia), ou que a oralidade pode ser subs-

tituída pela textualidade, e que a palavra é unívoca, não possui um caráter polissêmico ou de 

plurivalência. No caso do Evangelho de João, é descartar os recursos mnemônicos presentes 

no texto que reflete técnicas da oralidade. 

Bakhtin ainda desperta para o cuidado da representação da linguagem como um pro-

duto acabado, que se transmite de geração em geração. A linguagem está em constante alte-

ração. Sua alternância varia desde o impacto do tempo dos sujeitos interlocutores, bem co-

mo dos interlocutores sobre a concepção de tempo. Portanto, a linguagem não é uma mera 

transmissão geracional, outrossim, um instrumental utilizado pela ficcionalidade para rees-

crever suas histórias, e valores. A ficção apresenta a incapacidade de completude da lingua-

gem, lembrando Frye ao afirmar que “o modo ficcional comparece porque desenha um sen-

tido de unidade diante da imaginação de maneira muito mais intensa do que a fariam os 

elementos documentais: uma questão elementar que devemos ter em mente também quando 

pensamos na Bíblia.”187 

Nesta análise literária do texto da multiplicação dos pães e peixes, na narrativa joani-

na, percebemos que a comensalidade é o eixo estruturante da obra literária, todavia, as reso-

luções textuais são ímpares e infindáveis do texto bíblico. 

6 Considerações Finais 

Iniciamos esta parte do trabalho com a proposição indiciária, a qual oferece uma cha-

ve hermenêutica peculiar para o texto joanino. Considerar os detalhes literários e sua rela-

ção com a macrohistória conduz as atenções para a peculiaridade textual. Após algumas 

insinuações indiciárias, transitamos no Antigo Testamento a fim de averiguar a recorrência 
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da palavra sinal na tradução da LXX e as possibilidades interpretativas em que este ter-

mo é inserido que pode ter influenciado no imagético dos autores joaninos. 

Com isso, apresentamos articulação dos sinais do Quarto Evangelho, de modo que in-

tuímos dialética entre eles, sendo que o quarto sinal, da multiplicação dos pães e peixes, 

texto recorrente nos sinóticos, é o centro dos textos, pois encontramos nesta perícope a iden-

tidade da comunidade joanina que é marcada pela partilha do pão. 

Por fim apresentamos uma breve análise literária e Crítica da Recepção, dialogando 

com alguns autores que apresentam a pluralidade interpretativa contida no texto, bem como 

a tangência com outros textos, nosso exemplo foi uma comparação literária entre o texto 

joanino e o texto copta de Judas, o qual relata uma postura atípica de Jesus diante da temáti-

ca da comensalidade. 

Aplicar as técnicas literárias na narrativa de João 6.1-15 ajudou a observar o texto por 

um ponto de vista diferenciado, com outros pressupostos metodológicos. Integrar a exegese 

com as demais abordagens literárias possibilita outros e novos métodos de leitura, como 

tentamos apresentar nesta parte da dissertação. 

 



CONCLUSÃO 

 

O primeiro ponto a se destacar desta pesquisa é a centralidade do sinal da multiplica-

ção dos pães e peixes em relação ao outros sinais relatados no Evangelho de João. Essa hi-

pótese se formou ao passo que se fez o estudo da estrutura do Quarto Evangelho, suas eta-

pas de criação, suas tangências, convergências e divergências com os textos sinóticos, mes-

mo com as tensões inerentes ao contexto joanino, destacamos que o texto foi formado de 

maneira orgânica e paulatina.  

Propomos, como segundo ponto conclusivo, que o Bloco da Paixão é a chave herme-

nêutica do bloco dos Sinais, de modo que há dialética e correlações textuais, pois um bloco 

se conecta com o outro, há um acordo sincrônico que rege toda a composição narrativa. 

Nesta harmonização sincrônica, os sinais são interpretados a partir da Paixão, de modo que 

os sinais, isto é, a vida pública de Jesus, impacta diretamente na concepção da Paixão. 

O terceiro ponto que destacamos é que a perícope da multiplicação dos pães e peixes 

auxilia na formatação identitária dos leitores joaninos. Essa informação surgiu após a abor-

dagem exegética do texto de João 6.1-15. Aferimos que o capítulo 6 de João é autônomo, 

tanto da perícope anterior como da posterior, entretanto as temáticas destes textos cami-

nham de modo complementar e progressivo.  

A tradução revelou, como quarto ponto, a peculiaridade do autor joanino, ao escolher 

seus personagens (Felipi, André e a criança), além da opção específica de alguns termos. 

Nesta perícope identificamos uma estrutura mais elaborada, isto é, o começo, meio e fim 

bem definidos; existe um padrão para fechar e iniciar a perícope.  
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O quinto ponto que enfatizamos é que por mais que haja harmonização temática 

com os textos sinóticos, o texto joanino é ímpar em sua construção e desenvolvimento nar-

rativo. Constatamos isto na comparação sinótica. A exegese apresentou como as palavras, 

frases e expressões, escolhidas pelos autores joaninos, estão conectadas com o contexto so-

cial, político e religioso do Quarto Evangelho. 

Seguindo a proposta indiciária de Gizburg, o sexto ponto que destacamos é a relação 

do Quarto Evangelho com os textos da Bíblia hebraica. Analisamos o Antigo Testamento e 

a recorrência do termo sinal na LXX e apontamos algumas similaridades com o texto do 

Quarto Evangelho, e, principalmente, com a multiplicação dos pães e peixes.  

Como sétimo ponto a se destacar, apresentamos o tema da comensalidade como aspec-

to identitário das primeiras comunidades cristãs. Propomos, então, que participar ou parti-

lhar da refeição era sinal de pertença de uma comunidade, não um rito de iniciação. A partir 

disso, apresentamos uma breve análise literária de João 6.1-15, em diálogo com algumas 

referências teóricas, dentre elas o Evangelho de Judas, o qual apresenta, no começo de sua 

narratiiva, o tema da comensalidade. 

Concluímos que o Evangelho de João, na narrativa da multiplicação dos pães e peixes, 

segue um arquétipo temático recorrente e presente no imagético das primeiras comunidades 

cristãs. Aferimos que o texto da multiplicação dos pães e peixes no Evangelho João é um 

texto paradigmático no Bloco dos Sinais, por tratar de temas que afetam direta e indireta-

mente sua realidade. Intuímos que a ruptura proposta por este texto classifica a identidade 

dos leitores, bem como da comunidade joanina. 

O sinal se torna o meio narrativo adequado para sintetizar a identidade pautada no te-

ma da comensalidade.  
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