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O discípulo que caminha com Jesus será assim introduzido com 

Ele na comunhão com Deus. E isto é que é autenticamente 

redentor: a superação dos limites da humanidade, que já está 

posta desde a criação por meio da imagem de Deus como 

esperança e como possibilidade do homem. 

(RATZINGER, Jesus de Nazaré, p. 25.) 



 
 

RESUMO 

MORAIS, Pedro da Silva. A relação entre ekklesía e koinonía: uma leitura eclesiológica do 

Quarto Evangelho a partir de João 15,1-8. 

A ausência dos vocábulos ekklesía e koinonía no conjunto dos textos do Quarto Evangelho 

surpreende o ouvinte-leitor. O autor do Evangelho não trata de maneira explícita o tema da 

eclesiologia, sem preocupar-se com a constituição ou organização da comunidade. Sua 

preocupação parece estar na relação íntima de comunhão/unidade dos que creem, membros da 

Igreja, com Cristo e entre eles. A presente pesquisa tem como objetivo tratar da relação entre 

ekklesía e koinonía numa leitura eclesiológica dos textos do Quarto Evangelho, visando 

compreender a íntima relação entre Igreja e comunhão a partir do texto 15,1-8 em duas partes. 

No primeiro momento apresentará um estudo exegético da perícope 15,1-8 e em seguida um 

estudo bíblico-teológico aprofundando a natureza da Igreja na imagem da “videira e dos ramos”, 

que põe em relevo a união daqueles que “creem” com Jesus, uma comunidade que permanece 

nele e vive a promessa de que ele permanece neles. A ênfase dada à relação pessoal daquele que 

crê com Jesus não suprime uma reflexão autenticamente comunitária do Evangelho para os dias 

atuais e a realidade eclesial. 

Palavras-chave: Igreja; Comunhão; Discipulado; Quarto Evangelho. 

  



 
 

ABSTRACT 

MORAIS, Pedro da Silva. The relationship between ekklesía and koinonía: a ecclesiological 

reading of the Fourth Gospel from John 15:1-8. 

The absence of the words ekklesía and koinonía in the sets of texts of the Fourth Gospel 

surprises the listener-reader. The author of the Gospel does not explicitly address the subject of 

ecclesiology, without concern for the constitution or organization of the community. Their 

concern seems to lie in the intimate relationship of communion/unity with believers, members of 

the Church, with Christ and with one another. The present research aims to address this question 

of the relationship between ekklesía and koinonía in an ecclesiological reading of the texts of the 

Fourth Gospel, in order to understand the intimate relationship between church and communion 

from the text 15:1-8 divided into two parts. In the first moment he will present an exegetical 

study of text 15:1-8 and then a biblical-theological study, deepening the nature of the Church in 

the image of the “vine and branches”, which highlights the union of those who “believe” with 

Jesus, A community that abides in him and lives the promise that he abides in them. This 

emphasis on the personal relationship of one who believes with Jesus does not suppress an 

authentically community reflection of the Gospel for our day and our ekklesíal reality. 

Keywords: Church; Communion; Discipleship; Fourth Gospel. 
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INTRODUÇÃO 

O Quarto Evangelho é, naturalmente, uma parte importante do Novo 

Testamento, e essa importância é reforçada pela singularidade dos seus escritos e pelo 

que eles representam no conjunto da literatura e da teologia neotestamentária. Para além 

da singularidade que lhes é reconhecida, seus textos são uma das mais importantes 

fontes da teologia do Novo Testamento, sobretudo no que diz respeito à cristologia e à 

eclesiologia. 

A cristologia constitui, de fato, a estrutura do Evangelho. A finalidade do 

evangelista é mostrar que Jesus é o enviado de Deus, aquele que realiza sua missão 

sempre na dependência do Pai, e com seu ser e agir revela quem é o Pai e qual é a sua 

atitude em relação à humanidade (3,16).
1
 O Evangelho evidencia a pessoa de Jesus 

como aquele que goza de uma ligação interpessoal toda particular com Deus, a quem 

chama de Pai, expressando sua filiação num sentido único e original e afirmando 

explicitamente a sua origem e divindade (1,1). Por isso, no conjunto dos textos o autor 

multiplica as expressões que indicam a relação recíproca de comunhão entre Jesus e o 

Pai, a sua mútua intimidade, afirmando: “Eu e o Pai somos um” (10,30), “Eu estou no 

Pai, e o Pai está em mim” (14,10), “Quem vê a mim, vê aquele que me enviou” (12,45). 

Jesus é aquele que está desde sempre junto do Pai (1,1-2) e é amado por ele antes da 

criação do mundo (17,23). Dessa forma, o Quarto Evangelho se destaca dos demais por 

sua profundidade teológica acerca da identidade de Jesus, que deixa o mundo e retorna 

ao Pai, de onde veio (16,28).
2
 

O tema da eclesiologia apresentada pelo autor do Evangelho surpreende os seus 

leitores. Ele não desenvolve uma eclesiologia explícita,
3
 demonstrando, assim, “certo” 

desinteresse na constituição e na organização da Igreja. Esta característica é manifestada 

pela ausência do vocábulo ekklesía (“igreja”). Contudo, isso não significa que o autor 

do Evangelho não tenha consciência da existência da Igreja, mas possivelmente não 

possua um interesse imediato em apresentar a Igreja que já existe, que é operante e que 

possui suas estruturas e instituições. Embora o termo não ocorra no Evangelho, o texto 

tem um conceito proeminente e definido de uma “comunidade de fiéis” que creem, 

                                                           
1
 RATZINGER, Jesus de Nazaré: do batismo no Jordão à transfiguração, p. 25. 

2
 CASALEGNO, Para que contemplem a minha glória (João 17,24), p. 24. 

3
 KÄSEMANN, Jesu letzter Wille nach Johannes 17, p. 65, apud RULOFF, A Igreja no Novo 

Testamento, p. 322. 
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formada por sua fé no revelador: Jesus, o Cristo, o Filho de Deus (20,31).
4
 A 

preocupação expressa pelos textos parece ser a de afirmar e mostrar a relação íntima e 

direta entre os que creem, membros da Igreja, e Jesus, numa ideia da nova comunidade 

de Deus fundada por Jesus, através do conceito de “discipulado” e de “simbologia 

eclesial”.
5
 Assim sendo, os textos do Evangelho, em todos os casos, possuem uma 

eclesiologia indireta, demonstrando a vida da comunidade que tem o seu lugar histórico 

e concreto na comunhão/unidade dos que creem em Jesus e entre si, e, por esse motivo, 

também refletem de diversas maneiras a autocompreensão destes seguidores de Jesus 

que lutam para permanecer nele e em suas palavras (6,68-69).
6
 

A eclesiologia, portanto, está profundamente enraizada nos textos do Evangelho, 

e é até mesmo indispensável para o pensamento do seu autor. A Igreja tem uma posição 

bem definida na obra da salvação, e através dela o Espírito aplica a salvação obtida por 

Cristo ao mundo. O interesse do autor, ao apresentar a realidade da Igreja, é ilustrado 

nas imagens simbólicas que definem a obra de Jesus, a saber, a do “pastor e o rebanho” 

e a da “videira e os ramos”. A verdadeira natureza da Igreja é vista especialmente na 

imagem da videira e os ramos, com a união daqueles que “creem” em Cristo, pois 

somente na Igreja está a permanência nele e a promessa de que ele permanece nos seus 

fiéis.
7
 Pelo fato de Cristo ter tornado os que creem seus amigos íntimos (15,14-15), a 

Igreja existe como comunhão dos amigos de Jesus, que como tais também são amigos 

entre si. A passagem central para esta compreensão é o discurso metafórico da videira 

em 15,1-8, que tem como tema a relação entre Cristo e a Igreja.
8
 

Se a imagem da comunhão (koinonía) é, então, consequência da obra de 

redenção e santificação realizada por Jesus, apresentada como a realidade da Igreja pelo 

autor do Quarto Evangelho, surge, portanto, o questionamento: qual a relação entre a 

Igreja e a comunhão nos textos do Evangelho? 

Diante da amplitude dos textos em si e da respectiva problemática, bem como da 

importância teológica que esta perícope 15,1-8 ocupa no conjunto literário do 

Evangelho, a presente pesquisa, tendo caráter bibliográfico, procurará, através de uma 

abordagem sincrônica dos textos, em complementação do método histórico-crítico, tal 

                                                           
4
 FERREIRA, Johannine Ecclesiology, p. 18. 

5
 SANTOS, Teologia do Evangelho de São João, p. 157. 

6
 RULOFF, A Igreja no Novo Testamento, p. 322. 

7
 SCHNACKENBURG, The Church in the Johannine Writings, Including the Apocalypse, p. 103-111, 

apud FERREIRA, Johannine Ecclesiology, p. 40-41. 
8
 RULOFF, A Igreja no Novo Testamento, p. 332. 
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como é indicado pelo documento da Pontifícia Comissão Bíblica,
9
 utilizar os passos 

comuns da metodologia exegética, no interesse de contribuir para a compreensão do 

tema: “A relação entre ekklesía e koinonía: uma leitura eclesiológica do Quarto 

Evangelho a partir de João 15,1-8”, dividido em duas partes. 

O capítulo primeiro apresentará um estudo exegético da perícope 15,1-8: sua 

delimitação, a crítica textual (procurando conhecer sua redação original), a segmentação 

e proposta de tradução, a análise literário-estilística, a organização do texto, os 

fenômenos literários, como também a análise morfológica, sintática e semântica do 

texto. Os métodos e abordagens mapeiam a sintática e a semântica do texto, de modo a 

ler nele e escutar dele um testemunho essencial da relação entre “Igreja e comunhão”. 

O capítulo segundo, a partir do estudo exegético, faz a análise teológica dos 

textos do Evangelho a partir da perícope 15,1-8, apresentando a relação entre “Igreja e 

comunhão” nas imagens eclesiais contidas no Evangelho, na comunidade dos que creem 

como discipulado e em sua missão no mundo. Os exercícios técnico-literários de análise 

aplicados no primeiro capítulo agora se voltam à imagem da videira e os ramos, como 

autorrevelação de Jesus e dos seus discípulos, na condição estabelecida para viver o 

discipulado e glorificar o Pai: permanecer em Jesus e produzir frutos abundantes. 

A teologia do Quarto Evangelho, por ser profundamente rica, está 

intrinsecamente ligada à composição dos textos, às imagens simbólicas de que o autor 

se serve e ao desenvolvimento das temáticas do Antigo Testamento, que em muitas 

passagens assumem uma nova interpretação, dando continuidade ao projeto de salvação 

do Povo de Israel. Portanto, a pesquisa não propõe interpretação nova dos textos do 

Evangelho, nem um método novo de abordagem, mas sim resumir conhecimentos 

atuais, a fim de garantir resultados exegéticos eficazes. Diante de um mundo 

contemporâneo marcado pelo imediatismo e pela indiferença, urge a necessidade de 

voltar o olhar às fontes, de revisitar o que é essencial, por vezes dado como sabido, a 

fim de melhor compreender a fundamentação teológica da própria identidade cristã e 

eclesial. 

                                                           
9
 Sua abordagem sincrônica dos textos pede para ser completada por estudos diacrônicos. Ela deve, por 

outro lado, evitar uma possível tendência de excluir toda elaboração doutrinária dos dados que contêm 

os relatos da Bíblia (PONTIFÍCIA COMISSÃO BÍBLICA, A interpretação da Bíblia na Igreja, p. 52-

53). 
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CAPÍTULO PRIMEIRO 

ESTUDO EXEGÉTICO DE JOÃO 15,1-8 

Introdução 

A perícope destacada para o estudo da relação entre ekklesía e koinonía – uma 

leitura eclesiológica do Quarto Evangelho – encontra-se no interior do conjunto do livro 

da glória (13,1–20,31),
1
 nos chamados “Discursos de adeus” (13–17), que antecedem as 

narrativas de prisão, julgamento, paixão e morte de Jesus. Trata-se de um discurso 

dirigido exclusivamente aos discípulos, um pequeno monólogo, uma instrução formal, 

cuja finalidade é apresentar a “identidade do verdadeiro discípulo”
2
 e a situação da sua 

comunidade no meio do mundo. Para tal fim, antes de sua partida para o Pai, Jesus 

deixa seu “testamento” aos discípulos em um discurso de despedida. É uma pausa 

reflexiva para falar de algo fundamental: “Permanecei em mim”.
3
 

A perícope de João 15,1-8 traz o mashal (ָמָשל)
4
 da videira moldurado por uma 

“simplicidade” sintática do grego,
5
 com um estilo de discurso que transmite um 

conteúdo impactante, objetivo e radical para os seguidores de Jesus. 

Dispondo de características particulares, as questões que envolvem todo o 

conjunto do Quarto Evangelho são bem mais complexas: autoria, fontes, unidade; as 

soluções, portanto, também são complexas.
6
 

                                                           
1
 Esta expressão é tese de Raymond Brown apresentada como tema que integra o modelo de divisão do 

texto do Quarto Evangelho. (BROWN, The Gospel according to John, p. 390-394). 
2
 LÉON-DUFOUR, Leitura do Evangelho segundo João, vol. III, p. 109. 

3
 GUEDES, A gênese do discípulo, p. 87. 

4
 O texto será mencionado neste estudo exegético como um mashal, da maneira que apresenta 

Raymond Brown (Giovanni, p. 813-820); sendo um mashal, o seu objetivo é “o de avivar a percepção 

daquilo que é real em contraste com aquilo que se deseja […], de forçar o ouvinte ou o leitor a fazer 

um juízo de si mesmo, de sua situação ou de sua conduta” (HAMILTON, Mashal, p. 890). 
5
 Barrett diz que o texto do Quarto Evangelho “não é um mau grego nem, de acordo com os padrões 

clássicos, um bom grego. Os solecismos são evitados, assim também todas as sutilezas da língua 

grega. Apesar da ausência destes refinamentos, o estilo permanece não somente claro, mas muito 

impressionante, carregado de uma ênfase repetitiva e de solenidade que são sentidas mesmo nas 

traduções”. Ele também sublinha que este vocabulário pequeno e um tanto distintivo do Quarto 

Evangelho “não diminui seu valor literário”, e assevera que “apesar do vocabulário pequeno, o leitor 

nunca recebe a impressão de um autor mal equiparado que não pode lembrar da palavra certa, mas de 

um mestre que é confiante que sua mensagem possa ser resumida em poucas proposições 

fundamentais, que ele tem aprendido a expressar com a economia premeditada de dicção” 

(BARRETT, The Gospel According to John, p. 5-7). 
6
 Segundo Schnackenburg, “não é previsível uma solução da questão Joanina, um acordo sobre as 

numerosas questões particulares que nela concorrem de maneira complexa” (SCHNACKENBURG, 
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Os textos do Quarto Evangelho possuem grande valor, sobretudo por aquilo que 

são por si só: expressão de identidades crentes, formas de viver a fé, dimensões 

encarnadas, históricas e culturais diferentes e complementares de outros escritos do 

Novo Testamento (os sinóticos, textos de Paulo, grupos palestinenses ligados a Pedro e 

a Tiago). Eles têm características particulares em relação aos sinóticos: gênero, estilo, 

temática, vocabulário próprios e simples, às vezes repetitivo, mas de grande vigor 

teológico marcado pela utilização de muitos elementos do Antigo Testamento. Neste 

aspecto, os textos do Quarto Evangelho marcam e definem uma via própria, um 

caminho específico de acesso e de vivência da fé.
7
 

Além disso, é possível sublinhar outra contribuição muito importante para o todo 

do Novo Testamento, que é a sua riqueza literária, o simbolismo e a espiritualidade que 

os textos representam, oferecendo aos leitores o testemunho de novas “categorias” 

(novas identidades) no campo da fé e da vivência da comunidade em Jesus.
8
 

Procurar-se-á aqui alicerçar a relação entre “ekklesía e koinonía – uma leitura 

eclesiológica do Quarto Evangelho”, a partir de um estudo exegético do texto 15,1-8. 

Para isso será feita uma leitura minuciosa e detalhada do texto grego, estudando o 

contexto literário do Evangelho e analisando a linguística do texto, para decodificar 

expressões e, assim, encontrar o significado mais exato da narrativa. Examinar-se-ão 

também suas características linguístico-sintáticas, para delimitar, efetuar e justificar sua 

segmentação com uma proposta de tradução seguida de uma análise literário-estilística, 

ou seja, do gênero literário de Jo 15,1-8. 

Em seguida, serão apresentadas as “evidências externas e internas” ou “críticas 

externas e internas”, de acordo com o aparato crítico do Novum Testamentum Graece de 

Nestle-Aland,
9
 identificando os prováveis problemas apresentados no texto que possam 

                                                                                                                                                                          
El Evangelio Según San Juan, vol. I, p. 43). De qualquer modo, hoje se enfatiza mais a unidade, 

coloca-se em cheque a hipótese da fonte gnóstica defendida por Bultmann. Mesmo se, a partir de 

fontes, o autor “assumiu (material anterior) com soberano domínio para sua exposição do Evangelho” 

(GUEDES, A gênese do discípulo, p. 87). 
7
 CULMANN, Le Milieu Johannique, p. 49-61. 

8
 Segundo Santos, o vocabulário do autor do Quarto Evangelho familiariza o leitor com a linguagem da 

obra, e é ao mesmo tempo herança do ambiente e da cultura em que nasceu (SANTOS, Teologia do 

Evangelho de São João, p. 39); similarmente, Mateos e Barreto relatam que, em determinada 

proporção, era linguagem “técnica”, criada pela comunidade, com a finalidade de expressar sua 

vivência cristã. O leitor daquela época aproximava-se do livro já de posse de sua linguagem 

(MATEOS; BARRETO, Vocabulário teológico do Evangelho de São João, p. 6-7). Brown, para 

sublinhar e fundamentar estas novas “categorias” (novas identidades) no campo da fé e da vivência da 

comunidade em Jesus, evidencia que o Quarto Evangelho é uma releitura da vida de Jesus escrita para 

o leitor, que vive enfrentando a dupla perseguição do império romano e dos “judeus” (BROWN, A 

comunidade do Discípulo Amado, p. 68-71). 
9
 NESTLE-ALAND, Novum Testamentum Graece. 28. ed. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2012. 
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influenciar nossa interpretação. O itinerário metodológico deste estudo ocupar-se-á 

também da análise léxico-morfológica e de sua semântica, que nos possibilitará 

conhecer em profundidade a metodologia e a técnica literária do autor do Evangelho de 

João. Isso auxiliará nossa reflexão e a atualização teológica na relação entre “Igreja e 

comunhão” a partir do texto de Jo 15,1-8. 

1. Delimitação da perícope 

O texto possui temática e vocabulário próprios. Encontra-se em lugar 

estratégico, em um contexto de revelação de Jesus perante a comunidade dos discípulos 

(13–17). Faz-se necessário que eles tenham conhecimento do que é essencial naquilo 

que os faz ser discípulos.
10

 Jesus sabe das dificuldades que aparecerão na vida deles 

depois de sua partida, por isso os convida a “permanecer” n’Ele. 

Pode-se partir da observação de que não há consenso sobre a delimitação deste 

texto. Acerca do início da perícope, não há posições divergentes, porém, sobre o seu fim 

são numerosas as propostas. Alguns exegetas apresentam o texto 15,1-8 no conjunto dos 

versículos 1-17, enquanto outros o destacam como perícope autonoma, parte integrante 

do conjunto do livro da glória.
11

 

O texto 15,1-8 é diferenciado da perícope anterior e posterior pelos seguintes 

motivos: 

 Perícope anterior: 

a. O texto dos versículos 1-8 é precedido pelo sinal do “lava-pés” e da 

traição de Judas (13,1-38), e destacado da perícope anterior (14,1-31), 

onde se iniciam os “discursos de adeus” dirigidos exclusivamente aos 

                                                           
10

 GUEDES, A gênese do discípulo, p. 87. 
11

 Para Bultmann, a delimitação do texto se divide em duas partes. A primeira parte 15,1-8 como: 

μείνατε ἐν ἐμοί (“permanecei em mim”); e a segunda parte 15,8-17 como: μείνατε ἐν ἀγάπῃ 

(“permanecei no amor”) (BULTMANN, Das Evangelium des Johannes, vol. II, p. 406-415, apud 

GUEDES, A gênese do discípulo, p. 90). Mazzarolo vê o texto 15,1-10 como a “parábola da videira” 

que apresenta a “unidade” como condição para produção de frutos (MAZZAROLO, Nem aqui, nem 

em Jerusalém, p. 179). Segundo Léon-Dufour, a perícope 15,1-17 é introduzida pelos primeiros 

versículos 1-2, onde “Jesus afirma ser a vinha do Pai”, e a partir do versículo 3 ao versículo 17 se 

encadeiam duas subunidades; nos versículos 3-8 o objetivo é “levar o discípulo a visualizar a 

necessidade de permanecer em Jesus”, e nos versículos 9-17: “o amor é o objeto da revelação” 

(LÉON-DUFOUR, Leitura do Evangelho segundo João, vol. III, p. 111). Van der Watt vê o texto 

15,1-17 como o “ministério de Jesus aos seus discípulos” (WATT, T&T Clark Approaches to Biblical 

Studies, p. 12). Para Brown, a unidade 15,1-11 faz parte do “último encontro de Jesus com os seus 

discípulos” na primeira parte do “Livro de Glória”, um convite a permanecer “em Jesus” (BROWN, 

An introduction to the Gospel of John, p. 298-310), apud FOURIE, Indicators of the church in John’s 

metaphor of the vine, p. 3. 
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discípulos, apresentados em pequenos diálogos e monólogos.
12

 Há uma 

mudança de assunto; uma aparente alteração de lugar/espaço: Ἐγείρεσθε, 

ἄγωμεν ἐντεῦθεν – “Levantai-vos, vamos daqui” (14,31). 

b. As palavras Ἐγώ εἰμι no versículo 1 introduzem nova perícope, contendo 

duas declarações separadas: que Jesus é a videira e o Pai é o agricultor. 

Isto enquadra toda a metáfora do versículo 2 com o versículo 8. 

c. Todos os elementos apresentados em 15,1-8 são relacionados à imagem 

da videira. Percebe-se que os temas posteriores trazem uma mudança às 

imagens agrícolas relatadas nos versículos 1-8, dando outros sentidos ao 

texto. O autor vai lidar com o amor como o fruto da videira (15,9-17) e 

com a noção de que, se o mundo odeia Jesus – a videira –, 

consequentemente vai odiar seus seguidores – os ramos (15,18-27).
13

 

 Perícope posterior: 

a. Apresenta a partir do versículo 9 um discurso sem interrupções acerca 

do mandamento do amor. O amor de Jesus ao Pai como lugar e modelo 

do amor dos discípulos entre si. O mandamento do amor recíproco, 

caracterizado pela raiz ἀγάπ-: aparece num total de cinco vezes como 

forma verbal e quatro vezes como substantivo. 

b. O sujeito (Jesus) sai do discurso do “permanecer em mim” (vv. 3-8) 

para o discurso “permanecei no meu amor” (vv. 9-17). 

c. E como o amor tem suas exigências, desdobra-se necessariamente, em 

mandamentos (v. 17), uma linguagem dirigida à realidade. 

d. No texto, cessam as linguagens metafóricas construídas sobre imagens 

agrícolas ligadas ao cultivo da vinha, como: videira, agricultor, ramos, 

poda, cortes, frutos. 

e. Outro tema posterior apresenta o caminho pelo qual os discípulos 

poderão sustentar-se diante do ódio do mundo (15,18–16,4a). 

A perícope é delimitada pela frase de Jesus no versículo 31d: Ἐγείρεσθε, ἄγωμεν 

ἐντεῦθεν – “Levantai-vos, vamos daqui”. Há uma mudança de espaço/lugar, indicando, 

assim, a finalização da narrativa. O nosso estudo exegético visa aprofundar mais o texto 

de Jo 15,1-8, que constitui uma unidade autônoma e traz em seu conteúdo uma 

                                                           
12

 CARREIRA DAS NEVES, Escritos de São João, p. 17. 
13

 WATT, Family of the King, p. 31-54. 
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mensagem própria e características distintas da mensagem dos textos anteriores e 

subsequentes:
14

 

Nos versículos 1-8, o que mais surpreende não é tanto a imagem da videira, mas o verbo 

“permanecer”. Jesus sabe das dificuldades que hão de aparecer na vida dos discípulos depois da 

sua partida. E nós já sabemos, tanto pelo evangelho como pelas cartas, que as divisões nas 

comunidades joânicas (e nas comunidades paulinas) eram fortes; a única videira de Jesus tinha 

ramos (varas) separados. O apelo de Jesus, pela imagem da videira, é um apelo à unidade dos 

ramos a Jesus (“permanecei em mim…”) e unidade entre uns e outros (vv. 9-17).
15

 

O discurso de Jesus se inicia com uma palavra de revelação formulada em 

linguagem simbólica, uma “alegoria da videira e dos ramos”.
16

 Em seguida, o texto 

desenvolve o tema da vinha, onde Jesus, por meio de comparações, leva os discípulos a 

visualizarem a necessidade de permanecerem n’Ele. O texto está centrado no verbo 

μένω: “permanecer”, que aparece sete vezes. Segundo o mashal da videira, trata-se de 

um convite à “comunhão”, a ser “um só” com Jesus, uma só videira constituída pela 

cepa e pelos ramos. 

2. Crítica textual 

A crítica textual propriamente dita é feita por especialistas. Neste trabalho, são 

apresentadas as “evidências externas” ou “crítica externa” que se encontram no aparato 

crítico da 28ª edição do Novum Testamentum Graece de Nestle-Aland. Verificam-se, 

ainda, “evidências internas” ou “críticas internas”, identificando os prováveis problemas 

apresentados no texto que possam influenciar a interpretação.
17

 

2.1 Variantes do versículo 2 

No versículo 2, o aparato atesta dois problemas nas variantes a serem 

investigados: πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπὸν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν 

φέρον, καθαίρει αὐτὸ ἵνα καρπὸν πλείονα φέρῃ – “Todo ramo em mim não produzindo 

fruto, tira isto (o mesmo) e todo o fruto produzindo limpa (poda) isto (o mesmo) a fim 

de que fruto mais produza”. 

 

                                                           
14

 Ibidem, p. 31-54. 
15

 CARREIRA DAS NEVES, Escritos de São João, p. 233-234. 
16

 FABRIS; MAGGIONI, Os Evangelhos (II), p. 428. 
17

 SILVA, Metodologia de exegese bíblica, p. 39. 
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O primeiro problema apresenta duas lições: 

Lição 1: καρπὸν φέρον (trad.: “frutos produzindo” – substantivo, acusativo, 

masculino singular + verbo, presente, particípio ativo, acusativo, neutro, singular) são 

os vocábulos adotados pelo texto de Nestle-Aland. Enfatiza-se a ação dos ramos que 

permanecem na videira, oferecendo ao leitor a ideia de permanência que entrelaça a 

narrativa. 

Lição 2: apresenta o termo καρποφορον substituído por outras palavras em parte 

da tradição. Tal lição é corroborada por alguns manuscritos.
18

 

A “crítica interna” dá preferência ao texto escolhido pelo Nestle-Aland na lição 

1, pois na lição 2 nota-se que há possibilidades de um erro do copista. Portanto, as 

variantes καρπὸν φέρον e καρποφορον são transcrições muito semelhantes e possuem 

os mesmos significados. 

 

O segundo problema possui também duas lições: 

Lição 1: καρπὸν πλείονα (trad.: “fruto mais/maior/algo mais valoroso” – 

substantivo, acusativo, masculino, singular + adjetivo, acusativo, masculino, singular, 

comparativo) sãos os termos acolhidos pelo texto do aparato crítico, apoiados em um 

vasto número de manuscritos, dentre eles os mais antigos.
19

 

Lição 2: πλείονα καρπὸν – são preservadas numa ordem diferente em parte da 

tradição.
20

 

A “crítica interna” dá preferência ao texto escolhido pelo Nestle-Aland na lição 

1. A expressão πλείονα καρπὸν é apresentada em muitos manuscritos numa ordem 

diferente, porém Nestle-Aland se apoia em manuscritos mais antigos; dentre eles, três 

são datados do século IV, superando o número dos textos apresentados na lição 2. 

Contudo, a ordem das palavras não fere a articulação das ideias apresentadas no 

conjunto da perícope. 

                                                           
18

 Como consta no Códice de Bezae Cantabrigiense D (séc. V) e nas Versões Latinas “a” (séc. IV) e “q” 

(séc. VII). Como também nas substituições feitas por Clemente de Alexandria no séc. III. 
19

 Os manuscritos que atestam a lição 1 estão presentes nos Códices Sinaítico a (séc. IV), Vaticano B 

(séc. IV), Régio L (séc. VIII), Athous Lavrensis Ψ (séc. IX/X), nos manuscritos 33 (séc. X) e 579 

(séc. XIII), e no Lecionário 844 (861-862). E também em alguns manuscritos que diferem do texto 

Majoritário  , apoiados pela Vulgata e por uma parte da Vetus Latina, como também por Clemente 

de Alexandria (séc. IV). 
20

 As palavras são apresentadas nesta ordem pelos manuscritos do Papiro  75
 (séc. III), pelos Códices 

Alexandrino A (séc. V), Bezae Cantabrigiense D (séc. V), Coridethianus  (séc. IX), pelos 

manuscritos gregos 0250 (séc. VIII), pela família dos manuscritos cursivos ou família minúsculos f¹, 

ou seja, 1, 118, 131, 209, 1582 etc. (séc. X-XIV), e f
13

, ou seja, 13, 69, 124, 174, 230, 346, 543, 788, 

826, 983, 1689, 1709 etc. (séc. XI-XV), pelo texto Majoritário   e por Dídimo de Alexandria (séc. 

IV). 
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2.2 Variantes dos versículos 3 e 4 

O texto de Nestle-Aland propõe uma averiguação conjunta do versículo 3 e do 

versículo 4, atestando cinco problemas nas variantes: 
3 

ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν 

λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. 
4 

μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται 

καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ ἐὰν μὴ μένῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ 

μένητε – “Já vós limpos estais por motivo (causa) de a palavra que falei a vós 

permanecei em mim e eu em vós como o ramo não pode fruto produzir de si mesmo se 

não permanecer em a videira assim nem vós se não em mim permanecerdes”. 

 

O primeiro problema apresenta duas lições: 

Lição 1: ἤδη é o vocábulo adotado pelo texto de Nestle-Aland. Um advérbio de 

tempo (trad.: “já”, “agora”, “mesmo agora”) que indica um ponto no tempo que precede 

outro ponto no tempo e implica conclusão – “já”. Muitas vezes os fatores remontam a 

algo estritamente futuro, mas podem incluir qualquer coisa que seja não estritamente 

presente. 

Lição 2: A variante ἤδη é omitida por alguma parte da tradição.
21

 

A “crítica interna” dá preferência ao texto escolhido por Nestle-Aland na lição 1. 

Somente o Códice de Bezae Cantabrigiense B (séc. V) apresenta a omissão do vocábulo 

ἤδη, porém, trazendo correções. O advérbio de lugar apresentado pela lição 1 traz o 

sentido de uma afirmação consolidada no discurso de Jesus: ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε, de 

acordo com o estilo e a teologia do autor. Portanto, no desdobrar-se das orações o texto 

apresenta um “teor” circunstancial, temporal, com consequências quanto à permanência 

ou não permanência dos discípulos em Jesus. 

 

O segundo problema apresenta duas lições: 

Lição 1: ὑμῖν (trad.: “vós/vocês” – pronome pessoal/possessivo, dativo, 2ª 

pessoa do plural) é a palavra adotada pelo texto de Nestle-Aland. 

Lição 2: Há uma inserção em parte da tradição da preposição ἐν (trad.: “em”) 

nos manuscritos do Papiro  66* (ca.200), com correções. 

A “crítica interna” concorda com a “crítica externa”. A inserção da preposição 

ἐν apresenta-se apenas no Papiro  66* (ca.200), com correções, sendo que o texto 

                                                           
21

 Omissão presente no Códice de Bezae Cantabrigiense B (séc. V), apresentando correções. 
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apresentado por Nestle-Aland vale em todos os escritos antigos onde é citado o presente 

texto. 

 

O terceiro problema apresenta duas lições: 

Lição 1: μένῃ (trad.: verbo “permanecer”) é o vocábulo adotado pelo texto de 

Nestle-Aland. É apoiado em manuscritos mais antigos.
22

 

Lição 2: A variante μεινῃ é substituída por uma ou mais palavras diferentes em 

parte da tradição, apoiadas por manuscritos antigos e variados.
23

 

A “crítica interna” concorda com a “crítica externa”. O texto de Nestle-Aland se 

apoia em códices mais antigos. A raiz verbal dos vocábulos nas duas lições é a mesma: 

o verbo μένω (“permanecer”). 

 

O quarto problema apresenta duas lições: 

Lição 1: οὐδὲ ὑμεῖς ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μένητε – “Nem vós se não em mim 

permanecerdes”, são os vocábulos adotados pelo texto de Nestle-Aland. 

Lição 2: και ο εν εμ. μενων. Os vocábulos foram substituídos por parte da 

tradição nos manuscritos do Papiro  66 (ca. 200) e pela maioria de testemunhos da 

Vetus Latina. 

A “crítica interna” concorda com a “crítica externa”. A proposta de texto da 

lição 2 é apresentada apenas no Papiro  66 (ca. 200) e pela maioria de testemunhos da 

Vetus Latina. Contudo, o texto adotado por Nestle-Aland vale em todos os escritos 

antigos. Nestlé-Aland opta pela lição mais difícil (lectio difficilior), e não pela mais 

fácil (lectio brevior). 

 

O quinto problema apresenta duas lições: 

Lição 1: μένητε (trad.: o verbo “permanecer” – presente do subjuntivo ativo, 2ª 

pessoa do plural) é o vocábulo adotado pelo texto de Nestle-Aland, apoiado em 

manuscritos mais antigos e variados.
24

 

                                                           
22

 A lição 1 é atestada pelos Códices Sinaítico a (séc. IV), Vaticano B (séc. IV), Régio L (séc. VIII), e 

pelo manuscrito 579 (séc. XIII), e também por poucos manuscritos, além destes explicitamente 

mencionados, que diferem do texto Majoritário  . 
23

 Apresentado pelos manuscritos do Papiro  66vid
 (ca. 200), não possuindo certeza absoluta. Nos 

Códices Alexandrino A (séc. IV), Bezae Cantabrigiense D (séc. V), Coridethianus  (séc. IX), Athous 

Lavrensis Ψ (séc. IX/X), pelos manuscritos gregos 0250 (séc. VIII), pela família dos manuscritos 

cursivos ou família minúsculos f¹, ou seja, 1, 118, 131, 209, 1582 etc. (séc. X-XIV), e f
13

, ou seja, 13, 

69, 124, 174, 230, 346, 543, 788, 826, 983, 1689, 1709 etc. (séc. XI-XV), pelos manuscritos 33 (séc. 

X) e pelo texto Majoritário  . 
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Lição 2: A variante μεινητε se distingue entre variantes do mesmo tipo que 

afetam o mesmo versículo ou seção do aparato, apoiando-se nos Códices de Bezae 

Cantabrigiense D (séc. V), Coridethianus 
c
 (séc. IX) e apresentando correções feitas 

por um copista posterior ao texto ou pelo próprio copista do presente texto, como 

também se apoia em outros manuscritos gregos e na família de manuscritos cursivos 

datados a partir do século VIII d.C.
25

 

A “crítica interna” dá preferência ao texto escolhido por Nestle-Aland na lição 1, 

que se apoia em manuscritos mais antigos; dentre eles, dois são datados do século IV. 

Contudo, a opção de conjugação do verbo μένω não fere a articulação das ideias, o 

vocabulário, o estilo e a teologia do autor. 

2.3 Variantes do versículo 5 

No versículo 5, o texto de Nestle-Aland atesta um problema na variante a ser 

investigado: ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, 

οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν – “Eu sou a videira, 

vós os ramos o (que) permanece em mim e eu em ele, este produz fruto muito, porque 

sem mim não podeis fazer nada”. 

 

O primeiro problema apresenta três lições: 

Lição 1: οὐδέν (trad.: “nada” – adjetivo, acusativo, neutro, singular) é o 

vocábulo adotado pelo texto de Nestle-Aland. 

Lição 2: A variante οὐδέν recebe o acréscimo da preposição εν com função de 

locativo (trad.: “em”, “dentro de”, “no meio de”, nas relações de espaço e de tempo, 

sentido concreto ou figurado) nos manuscritos do Papiro 75 (séc. III) e no Códice 

Vaticano B (séc. IV). 

Lição 3: Contém uma leitura alternativa com omissões e correções no Códice de 

Bezae Cantabrigiense D (séc. V) e em poucos manuscritos, além deste explicitamente 

mencionado que difere do texto majoritário. 

                                                                                                                                                                          
24

 Nos Códices Sinaítico a (séc. IV), Vaticano B (séc. IV), Régio L (séc. VIII), Coridethianus 
*
 (séc. 

IX), apresentando correções, e nos manuscritos 579 (séc. XIII) e no Lecionário 844 (861-862), e em 

poucos manuscritos, além destes explicitamente mencionados, que diferem do texto Majoritário  . 
25

 Códice Athous Lavrensis Ψ (séc. IX/X), manuscritos gregos 0250 (séc. VIII), família dos manuscritos 

cursivos ou família minúsculos f
1
, ou seja, 1, 118, 131, 209, 1582 etc. (séc. X-XIV), e f

13
, ou seja, 13, 

69, 124, 174, 230, 346, 543, 788, 826, 983, 1689, 1709 etc. (séc. XI-XV), e manuscritos 33 (séc. X), 

com palavras transpostas pelos testemunhos citados e pelo texto Majoritário  . 
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A “crítica interna” concorda com a “crítica externa”. O adjetivo οὐδέν sem 

acréscimos vale em todos os escritos antigos, enquanto a lição 2 e 3 apresentam 

acréscimos com omissões e correções. Nestle-Aland parece optar pela lição mais breve 

(lectio brevior), e não pela que contém alterações ou correções. 

2.4 Variantes do versículo 6 

No versículo 6, o texto de Nestle-Aland atesta três problemas nas variantes a 

serem investigados: ἐὰν μή τις μένῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ 

συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσιν, καὶ καίεται – “Se não alguém permanecer 

em mim é lançado fora como o ramo e secou e ajuntam (reúnem) os mesmos (eles) e em 

o fogo jogam e é queimado”. 

 

O primeiro problema apresenta duas lições: 

Lição 1: μένῃ (trad.: o verbo “permanecer” – presente do subjuntivo ativo, 3ª 

pessoa do singular) é o vocábulo adotado pelo texto de Nestle-Aland, apoiado em vários 

manuscritos antigos.
26

 

Lição 2: O vocábulo μέινῃ foi substituído por uma ou mais palavras diferentes 

em parte da tradição no Códice Sinaítico a (séc. IV), com correções feitas pelo segundo 

copista, como também em outros códices e na família dos manuscritos cursivos.
27

 

A crítica interna opta pela lição 1, seguindo o texto de Nestle-Aland. Não sofre 

correções nem substituições de palavras e se apoia em textos mais antigos que os textos 

de apoio da lição 2. 

 

O segundo problema apresenta duas lições: 

Lição 1: αὐτὰ (trad.: “[eles] mesmos” – pronome pessoal/possessivo, acusativo 

neutro na 3ª pessoa do plural) é o vocábulo adotado pelo texto de Nestle-Aland, com a 

função de retomar e reforçar os termos da oração anterior do texto. Portanto, o verbo 
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 Atestado pelos Papiros  66
 (ca. 200) e  75

 (séc. III), pelos Códices Sinaítico a (séc. IV), apresentando 

correções, Alexandrino A (séc. V), Vaticano B (séc. IV), Bezae Cantabrigiense D (séc. V), 

Coridethianus  (séc. IX), pelos manuscritos gregos 0250 (séc. VIII) e manuscritos 579 (séc. XIII), e 

por poucos manuscritos, além destes explicitamente mencionados, diferem que do texto majoritário. 
27

 Pelos Códices Régio L (séc. VIII), Athous Lavrensis Ψ (séc. IX/X), pela família dos manuscritos 

cursivos ou família minúsculos f¹, ou seja 1, 118, 131, 209, 1582 etc. (séc. X-XIV), e f
13

, ou seja, 13, 

69, 124, 174, 230, 346, 543, 788, 826, 983, 1689, 1709 etc. (séc. XI-XV), pelos manuscritos 33 (séc. 

X) e pelo texto Majoritário  . 
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συνάγουσιν e o pronome αὐτὰ, juntos, evitam a repetição do conteúdo da oração 

anterior.
28

 

Lição 2: O vocábulo αὐτο (trad.: “[ele] mesmo” – pronome pessoal/possessivo, 

acusativo neutro na 3ª pessoa do singular) se distingue entre variantes do mesmo tipo 

que afetam o mesmo versículo ou seção do aparato, apresentadas por vários 

manuscritos, dentre eles diversos códices, manuscritos gregos, família de manuscritos 

cursivos e textos da época Patrística.
29

 

A crítica interna concorda com a crítica externa. Nestle-Aland assume o 

pronome αὐτὰ na terceira pessoa do plural, de acordo com o estilo e a teologia do autor, 

dando sentido a oração condicional ἐὰν μή τις μένῃ ἐν ἐμοί – “Se alguém não 

permanecer em mim”, seguida de ações com verbos no aoristo. Jesus fala para os 

discípulos e não para um discípulo, enquanto a lição 2 apresenta o pronome na terceira 

pessoa do singular. 

 

O terceiro problema apresenta duas lições: 

Lição 1: καὶ καίεται (trad.: “e/também/ainda/até mesmo é queimado” – 

conjunção aditiva + verbo no presente do indicativo médio ou passivo, 3ª pessoa do 

singular) são os vocábulos adotados pelo texto de Nestle-Aland, sem inserção do 

pronome, como será visto na lição 2. 

Lição 2: Há uma inserção em parte da tradição do pronome αὐτὰ (trad.: “[eles] 

mesmos” – pronome pessoal/possessivo, acusativo neutro na 3ª pessoa do plural) nos 

manuscritos do Papiro  66 (ca. 200). 

A “crítica interna” dá preferência ao texto escolhido por Nestle-Aland na lição 1, 

que se apoia em manuscritos mais antigos, enquanto a lição 2 apresenta uma inserção de 

um pronome em apenas um manuscrito. 
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 Apoiado nos manuscritos do Papiro  75vid
 (séc. III), não possuindo certeza absoluta. E também nos 

Códices Alexandrino A (séc. V), Vaticano B (séc. IV), Moskensis K (séc. IX), Seideliano  (séc. IX), 

Coridethianus  (séc. IX), e nos manuscritos gregos 579 (séc. XIII), 700 (séc. XI), 892
s
 (séc. IX-X) – 

indicando que uma parte do manuscrito foi fornecida por um copista posterior ao texto, devido à falta 

de uma folha ou secção do original –, 1241 (séc. XII), 1424 (séc. IX-X), e ainda em um grande 

número de manuscritos na divisão do texto Majoritário  , e apoiada pela Vulgata e por uma parte da 

Vetus Latina. 
29

 Atestado pelos Códices Sinaítico a (séc. IV), Bezae Cantabrigiense D (séc. V), Régio L (séc. VIII), 

Claromontanus  (séc. VI), Athous Lavrensis Ψ (séc. IX-X), pelos manuscritos gregos 0250 (séc. 

VIII), pela família dos manuscritos cursivos ou família minúsculos f¹, ou seja, 1, 118, 131, 209, 1582 

etc. (séc. X-XIV), e f
13

, ou seja, 13, 69, 124, 174, 230, 346, 543, 788, 826, 983, 1689, 1709 etc. (séc. 

XI-XV), pelos manuscritos 33 (séc. X) e 565 (séc. IX), pelo Lecionário 844 (861-862), por um grande 

número de manuscritos na divisão do texto Majoritário  , e pela maioria de testemunhos da Vetus 

Latina e da Vulgata de Clemente de Alexandria (215 d.C.), editada em Roma no ano de 1592. 
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2.5 Variantes do versículo 7 

No versículo 7, o texto de Nestle-Aland atesta três problemas nas variantes a 

serem investigados: ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοὶ καὶ τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ, ὃ ἐὰν θέλητε 

αἰτήσασθε καὶ γενήσεται ὑμῖν – “se permanecerdes em mim e as minhas palavras 

emvós permanecerem, o que quiserdes pedi e acontecerá (para) vós”. 

 

O primeiro problema apresenta duas lições: 

Lição1: μείνῃ (trad.: o verbo “permanecer” – aoristo, subjuntivo ativo, 3ª pessoa 

do singular) é o vocábulo adotado pelo texto de Nestle-Aland. A edição crítica opta pelo 

verbo no aoristo, que é um tempo verbal indefinido, declarando somente o fato da ação, 

sem especificar sua duração.
30

 

Lição 2: O vocábulo μενει (trad.: o verbo “permanecer” – presente, indicativo 

ativo, 3ª pessoa do singular) é substituído por uma ou mais palavras diferentes em parte 

da tradição.
31

 

A “crítica interna” dá preferência ao texto escolhido por Nestle-Aland na lição 1, 

que se apoia em manuscritos mais antigos, enquanto a lição 2 se apoia em alguns 

manuscritos que trazem correções. É possível que Nestle-Aland tenha escolhido a 

conjugação do verbo de acordo com o estilo e a teologia do autor. 

 

O segundo problema apresenta duas lições: 

Lição 1: αἰτήσασθε (trad.: o verbo “pedir” – aoristo imperativo médio, 2ª pessoa 

do plural) é o vocábulo adotado pelo texto de Nestle-Aland, atestado em vários 

manuscritos, incluindo aqueles mais antigos.
32

 

Lição 2: αἰτησεσθε: em parte da tradição há uma leitura alternativa com omissão 

do vocábulo –σεσθαι em vários códices e manuscritos.
33
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 SANTOS, Gramática do Grego do Novo Testamento, p. 68-70. 
31

 Apresentados pelos manuscritos do Papiro  66* 
(ca. 200), com correções, pelo Códice Régio L (séc. 

VIII) e pelos manuscritos gregos 579 (séc. XIII), e por poucos manuscritos, além destes 

explicitamente mencionados, que diferem do texto Majoritário  . 
32

 Nos Códices Vaticano B (séc. IV), Régio L (séc. VIII), na família do manuscrito cursivo ou família 

minúsculos f
13

, ou seja, 13, 69, 124, 174, 230, 346, 543, 788, 826, 983, 1689, 1709, etc. (séc. XI-XV), 

nos manuscritos 1 (séc. VI) e 565 (séc. IX), como também em poucos manuscritos, além destes 

explicitamente mencionados, que diferem do texto Majoritário  , e na maioria de testemunhos da 

Vetus Latina. Em parte da tradição há uma leitura alternativa, com omissão do vocábulo –σασθαι nos 

Códices Alexandrino A (séc. V), Bezae Cantabrigiense D (séc. V), Seideliano  (séc. IX), como 

também em poucos manuscritos, além destes explicitamente mencionados, que diferem do texto 

Majoritário  , e nas Versões Latinas “a” (séc. IV), “c” (séc. XII-XIII) e “f” (séc. VI). 
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Sendo assim, a crítica interna concorda com a crítica externa. A lição 1 apoia-se 

em manuscritos mais antigos. 

 

O terceiro problema apresenta duas lições: 

Lição 1: ὑμῖν (trad.: “vós [vocês]” – pronome pessoal/possessivo dativo da 2ª 

pessoa do plural) é o termo escolhido pelo texto de Nestle-Aland. 

Lição 2: O vocábulo ὑμῖν é omitido nos manuscritos do Papiro  66 (ca. 200), no 

Códice de Bezae Cantabrigiense D (séc. V), com correções, e na Versão Latina “e” (séc. 

V). 

Portanto, a “crítica interna” dá preferência ao texto escolhido por Nestle-Aland 

na lição 1, que se apoia em manuscritos mais antigos, preservando o estilo e a teologia 

do autor. 

2.6 Variantes do versículo 8 

No versículo 8, o texto de Nestle-Aland atesta três problemas nas variantes a 

serem investigados: ἐν τούτῳ ἐδοξάσθη ὁ Πατήρ μου, ἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε καὶ 

γένησθε ἐμοὶ μαθηταί – “nisto foi glorificado o meu Pai, a fim de que produzais muito 

fruto e (vos) torneis meus discípulos”. 

 

O primeiro problema apresenta duas lições: 

Lição 1: καρπὸν πολὺν (trad.: “fruto” – substantivo, acusativo, masculino, 

singular + “muito” – adjetivo, acusativo, masculino, singular) são as palavras assumidas 

pelo texto de Nestle-Aland. 

Lição 2: καρπὸν πολὺν são substituídas por outros vocábulos em parte da 

tradição, com ordem de palavras transpostas no Códice de Bezae Cantabrigiense D (séc. 

V), e em poucos manuscritos, além deste explicitamente mencionado que difere do texto 

Majoritário  . 

Lição 3: Os vocábulos καρπ. πλειονα são mencionados nos manuscritos do 

Papiro  66 (ca. 200). 

                                                                                                                                                                          
33

 Exposto nos textos dos códices de Claromontanus  (séc. VI), Coridethianus  (séc. IX), nos 

manuscritos gregos 579, e em alguns manuscritos, além destes explicitamente mencionados para a 

leitura, que diferem do texto Majoritário  . O vocábulo Ý
.
αἰτησεσθε se distingue entre variantes do 

mesmo tipo, que afetam o mesmo versículo ou seção do aparato crítico. É apresentado nos Códices 

Sinaítico a (séc. IV), Coridethianus  (séc. IX), Athous Lavrensis Ψ (séc. IX/X), nos manuscritos 

gregos 0250 (séc. VIII), 33 (séc. X), no texto Majoritário   e de acordo com a Vulgata, apoiada pelas 

mesmas variantes gregas. 
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A “crítica interna” dá preferência ao texto escolhido por Nestle-Aland na lição 1, 

apoiando-se em manuscritos mais antigos que não sofreram alterações. 

 

O segundo problema apresenta duas lições: 

Lição 1: γένησθε (trad.: o verbo “acontecer, vir a ser” – aoristo, subjuntivo 

médio, 2ª pessoa do plural) é o vocábulo usado pelo texto de Nestle-Aland, atestado em 

vários manuscritos.
34

 

Lição 2: Ο vocábulo γενησεσθε (trad.: o verbo “acontecer, vir a ser” – futuro do 

indicativo médio, 2ª pessoa do plural) é substituído por uma ou mais palavras diferentes 

em parte da tradição. E, para o texto de Nestle-Aland, há uma mudança do texto da 25ª 

edição, onde a leitura marcada fazia parte do texto, representando, assim, decisões 

difíceis para a evidência externa do texto.
35

 

A crítica interna opta pelo texto de Nestle-Aland, concordando com a crítica 

externa. Nestle-Aland opta pelo vocábulo da primeira lição γένησθε, preservando o 

estilo e a teologia do autor, que apresenta nesta perícope as ações verbais no “aoristo”, 

articulando ideias de consecução nas ações de Jesus, de seus discípulos e do Pai. 

 

O terceiro problema apresenta duas lições: 

Lição 1: ἐμοὶ (trad.: “meu” – pronome possessivo, dativo, 1ª pessoa do singular) 

é o vocábulo adotado pelo texto de Nestle-Aland. 

Lição 2: O vocábulo μοι se distingue entre variantes do mesmo tipo que afetam 

o mesmo versículo ou seção do aparato crítico.
36

 

Lição 3: O vocábulo μου (trad.: “meu” – pronome possessivo, genitivo na 1ª 

pessoa do singular) é apresentado nos manuscritos do Papiro  66 (ca. 200), no Códice de 

Bezae Cantabrigiense D (séc. V), com correções, e em poucos manuscritos, além destes 

explicitamente mencionados para a leitura, que diferem do texto Majoritário  . 
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 Atestado nos manuscritos do Papiro  66vid
 (ca. 200), não possuindo certeza absoluta, nos Códices 

Vaticano B (séc. IV), Bezae Cantabrigiense D (séc. V), Régio L (séc. VIII), Coridethianus  (séc. 

IX), nos manuscritos gregos 0250 (séc. VIII), 1 (séc. IV), 565 (séc. IX), 579 (séc. XIII), no Lecionário 

844 (861-862) e em alguns manuscritos, além destes explicitamente mencionados, que diferem do 

texto Majoritário  . 
35

 O vocábulo é apresentado nos Códices Sinaítico a (séc. IV), Alexandrino A (séc. V), Athous 

Lavrensis Ψ (séc. IX-X), na família do manuscrito cursivo ou família minúsculos f
13

, ou seja, 13, 69, 

124, 174, 230, 346, 543, 788, 826, 983, 1689, 1709 etc. (séc. XI-XV), nos manuscritos gregos 33 (séc. 

X) e no texto Majoritário  . 
36

 As variantes do mesmo tipo, que afetam o mesmo versículo ou seção do aparato crítico, são 

apresentadas no Códice Régio L (séc. VIII), no manuscrito grego 33 (séc. X) e em poucos 

manuscritos, além destes explicitamente mencionados para a leitura, que diferem do texto Majoritário 

 . 
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A crítica interna opta pelo texto de Nestle-Aland, concordando com a crítica 

externa, preservando, assim, o estilo e a teologia do autor. 

3. Segmentação e tradução 

O objetivo deste estudo exegético é narrar o texto, a partir de dentro, de maneira 

a obter uma compreensão mais profunda. Para isso, várias etapas serão seguidas, tendo 

presente que o processo está em função de que a comunidade de fé, à qual foram 

destinados os escritos, possa de modo novo escutar a Palavra fundadora por meio das 

palavras tecidas no texto. Neste estágio de aproximação do texto, serão feitas a 

segmentação e a tradução.
37

 A metodologia utilizada para a segmentação foi dividir os 

períodos em frases verbais e nominais, pois as palavras falam, suscitam atitudes, e tudo 

no texto são elementos de comunicação com o ouvinte-leitor. Sendo assim, segue o 

texto, sua segmentação e tradução: 

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, 1a Eu sou a videira a verdadeira 

καὶ ὁ Πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστιν. 1b E o Pai meu é o lavrador. 

πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπὸν, 2a Todo ramo que em mim não produz 

fruto 

αἴρει αὐτό, 2b Ele o retira, 

καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, 2c E todo que produz fruto 

καθαίρει αὐτὸ  2d Ele o limpa 

ἵνα καρπὸν πλείονα φέρῃ. 2e A fim de que produza mais fruto. 

ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε 3a Vós já estais limpos  

διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν 3b por causa da palavra que vos falei 

μείνατε ἐν ἐμοί, 4a Permanecei em mim  

κἀγὼ ἐν ὑμῖν. 4b e eu em vós. 

καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν 

φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ 

4c Como o ramo não pode produzir fruto de 

si mesmo 

ἐὰν μὴ μένῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, 4d Se não permanecer na videira 

οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς  4e Assim nem vós  

ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μένητε. 4f se não permanecerdes em mim. 

ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, 5a Eu sou a videira,  

ὑμεῖς τὰ κλήματα. 5b vós os ramos 

ὁ μένων ἐν ἐμοὶ  5c Aquele que permanece em mim  
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  GUEDES, A gênese do discípulo, p. 19. 
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κἀγὼ ἐν αὐτῷ, 5d e eu nele 

οὗτος φέρει καρπὸν πολύν,  5e este produz muito fruto, 

ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν.  5f porque sem mim não podeis fazer nada. 

ἐὰν μή τις μένῃ ἐν ἐμοί,  6a Se alguém não permanecer em mim 

ἐβλήθη ἔξω  6b É lançado fora 

ὡς τὸ κλῆμα 6c como o ramo  

καὶ ἐξηράνθη, 6d E é secado 

καὶ συνάγουσιν αὐτὰ  6e E os juntam  

καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσιν,  6f E para o fogo jogam 

καὶ καίεται.  6g E é queimado. 

ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοὶ  7a Se permanecerdes em mim 

καὶ τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ,  7b E as minhas palavras em vós 

permanecerem 

ὃ ἐὰν θέλητε  7c O que quiserdes  

αἰτήσασθε 7d Pedi, 

καὶ γενήσεται ὑμῖν.  7e E acontecerá para vós 

ἐν τούτῳ ἐδοξάσθη ὁ Πατήρ μου,  8a Nisto é glorificado o meu Pai  

ἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε  8b A fim de que produzais muito fruto  

καὶ γένησθε ἐμοὶ μαθηταί. 8c E torneis meus discípulos.  

4. Análise literária 

O texto de Jo 15,1-8 apresenta coesão e coerência em sua estrutura. Sua 

composição denota que foi minuciosamente pensado pelo autor.
38

 Há correlação interna 

no tema apresentado, não exigindo de nenhum dos versículos que o precedem elementos 

para sua compreensão. Sem dúvida, a perícope atesta ser uma unidade comunicativa 

estruturada e harmônica. Ademais, observa-se uma coerência textual, permitindo-nos 

constatar que sua construção foi feita na relação emissor-receptor-mundo. 

Sem demonstrar nenhum desenvolvimento de trama, o texto se evidencia como 

um discurso narrativo-metafórico, um mashal, sem interrupções,
39

 dirigido aos seus 

                                                           
38

 A coesão não é apenas mera ocorrência de elementos linguísticos presentes no aspecto formal do 

texto; ela se relaciona, em muitas situações, com a coerência do texto, principalmente quando se refere 

à coerência sintática e à coerência local que “advém do bom uso dos elementos da língua em 

sequências menores, para expressarem sentidos que possibilitem realizar uma intenção comunicativa” 

(KOCH; TRAVAGLIA, A coerência textual, p. 41). 
39

 Segundo Xavier León Dufour, o texto apresenta-se como uma “linguagem simbólica” em que a 

conjuntura, ou seja, a situação da comunidade joanina, termina por simbolizar a situação permanente 

dos fiéis (LEÓN-DUFOUR, Leitura do Evangelho segundo João, vol. III, p. 110). Johannes Beutler 

diz que a construção dessa unidade textual não é fácil de deslindar, uma vez que as propostas de 
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receptores, os discípulos. Como visto, o contexto literário é de um testamento, com um 

discurso de despedida elencando algumas questões essências para a vida dos seus 

seguidores, em função da comunidade de fé à qual tais textos foram destinados: 

A seção Jo 15,1-8 caracteriza-se pela imagem da “videira” e pelo verbo “permanecer”. Os verbos 

ocorrem principalmente na 3ª pessoa ou na segunda pessoa do plural; a Jesus como orador 

corresponde a 1ª pessoa do singular. Globalmente o texto mostra um movimento que vai da 

descrição de uma situação (Jesus como videira, o Pai como o cultivador, os ramos como os 

discípulos) a um processo dinâmico, implicando a produção de fruto e a purificação, em vista de 

produção mais abundante, ou a poda dos ramos que não produzem nem prometem fruto. […] É 

característica a mútua interpenetração dos níveis da imagem e da realidade. O orador se desloca 

continuamente de um nível para outro. […] Em ambas as partes do texto aponta-se para o verbo 

“permanecer” em Jesus e em sua palavra. No meio estão os vv. 5-6. Estes retomam inicialmente 

a sentença “eu sou”, […] sob dois aspectos: promessa (v. 5bc) e ameaça (v. 6). Só falta o 

“convite” que alhures é típico deste gênero. Pode-se falar de uma estrutura concêntrica, 

construída em torno da sentença “eu sou” dos vv. 5s.
40

 

O estilo do texto é apresentado com um teor circunstancial, evidenciando uma 

análise particular de seus componentes, ilustrada pela combinação de expressões 

positivas e negativas, formando paralelismos. Encontram-se similarmente diversas 

repetições de um mesmo vocábulo. Além desse uso “simplório das palavras”, as 

sentenças são construídas com uma gramática básica, porém, não são simples. A textura 

da redação demonstra um tipo de paralelismo típico da literatura semítica.
41

 

                                                                                                                                                                          
estrutura para este texto de Jo15,1-8 são bastante divergentes (BEUTLER, Evangelho segundo João, 

p. 363). Carson afirma que o texto é uma “metáfora” que contrasta as parábolas acerca da videira e da 

vinha nos Evangelhos sinóticos (Mt 21,23-41; Mc 12,1-9; Mt 20,1-16; 21,28-32; Lc 13,6-9), não 

demonstrando nenhum desenvolvimento de trama, e o próprio Jesus é a videira (CARSON, O 

comentário de João, p. 511-513). Rudolf Schnackenburg diz que convém falar em “discurso 

figurativo” [Bildedre], caracterizado, precisamente, pela interpenetração dos níveis imagético e 

objetivo, que não se deixa classificar como semelhança, parábola ou alegoria (SCHNACKENBURG, 

Das Johannesevangelium I-IV, vol. III, p. 109, apud BEUTLER, Evangelho segundo João, p. 363). 

Brown apresenta a perícope como o “mashal da videira”, um aprofundamento da união entre Jesus e 

seus discípulos, existente através do amor (BROWN, Giovanni, p. 813-820). Johan Konings apresenta 

o texto 15,1-8 como “alegoria da videira”, ponto de partida para a meditação sobre o amor cristão (vv. 

9-17). Afirma que a perícope é antes uma alegoria bem elaborada do que uma simples parábola no 

estilo das parábolas sinóticas. A alegoria é explicada pelo próprio Jesus: ele é o tronco, os ramos são 

os fiéis, o Pai é o agricultor que espera frutos da vinha (KONINGS, Evangelho segundo João, p. 283). 

Van der Watt diz que os estudiosos têm desafiado até mesmo a natureza figurativa desses versículos; 

apresenta, então, a categoria das principais opiniões e seus proponentes: opiniões que incluem 

“parábola”, “imagens ou retratos de realidades”, “alegoria”, “figura”, “discurso simbólico”, “mashal” 

e finalmente “metáfora” (WATT, Family of the King, p. 27-28). Stibbe reforça esta lista, chamando o 

texto de 15,1-11 de “a palavra-imagem simbólica” (STIBBLE, John, p. 162, apud FOURIE, 

Indicators of the church in John’s metaphor of the vine, p. 11). 
40

 BEUTLER, Evangelho segundo João, p. 362-364. 
41

 William MacDonald diz que “o estilo e vocabulário do Evangelho de João são singulares. As 

sentenças são curtas e simples. São hebraicas no raciocínio e gregas na linguagem; […] o vocabulário 
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Assim sendo, é notória a unidade dos versículos 1-8, bem definida e amarrada; 

basta ver que não há saltos de um versículo para o seguinte.
42

 

4.1 Organização do texto 

A partir de um breve olhar sobre o texto de Jo 15,1-8, percebe-se que o seu autor 

pensou minuciosamente em sua composição. Cada detalhe destacado, as referências 

internas e todo o conjunto da perícope apresentam aspectos singulares. 

Na sequência do texto, há conexão de um versículo com o seguinte, um 

dinamismo que não se detém. Desse modo, não há mudanças de um versículo para o 

outro, mas sim uma intrínseca ligação que põe em evidência o conjunto da perícope. Por 

conseguinte, a passagem de abertura Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ Πατήρ μου ὁ 

γεωργός ἐστιν – “Eu sou a videira a verdadeira e o Pai meu é o lavrador”, define o 

contexto para todo o discurso de Jesus. 

Precisamente, o sujeito encontrado no versículo 2 é o Pai do versículo 1, que 

cuida da vinha e corta o ramo que não produz fruto. O versículo 3 apresenta uma 

explicação da ação do versículo 2d, retomando o tema do “purificar” e abandonando o 

nível imagético.
43

 Os agentes do versículo 4 são os mesmos do versículo 3: “Jesus e os 

discípulos”. Jesus convida os discípulos a permanecerem n’Ele (μείνατε ἐν ἐμοί – 

“permanecei em mim”), afirmando que também Ele permanecerá em seus discípulos. 

Compara o propósito dessa permanência a um ramo, que para dar frutos deverá 

permanecer na videira. Os versículos 4 e 5 mantêm a relação de Jesus e os discípulos: a 

iniciativa dos discípulos responde à fidelidade de Jesus; revela que Ele é a videira e os 

discípulos são os ramos deste aparato literário; em seguida, reitera mais uma vez a sua 

identidade com a repetição do Ἐγώ εἰμι – “Eu sou”, chegando ao centro do texto, 

ultrapassando a imagem da videira determinada pela realidade, ou seja, o texto alcança 

o ápice da metáfora na identificação dos discípulos com os ramos, fazendo uma 

aplicação real do seu discurso metafórico. Portanto, os dois versículos (4 e 5) 

apresentam claras inclusões que ligam a metáfora do ramo à realidade dos discípulos. O 

versículo 7 infere o positivo ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοὶ – “se [caso] permanecerdes em mim”, a 

partir da condição contrária (negativa) do versículo 6: ἐὰν μή τις μένῃ ἐν ἐμοί – “se 

[caso] alguém não permanecer em mim”, onde a esterilidade conduz ao desastre. Por 

                                                                                                                                                                          
é o mais limitado de todos os evangelhos, mas de mais profundo significado” (MACDONALD, 

Comentário bíblico popular, p. 234-235). 
42

 GUEDES, A gênese do discípulo, p. 94. 
43

 BEUTLER, Evangelho segundo João, p. 365. 

Os dois versículos (vv. 4 e 5) centrais 

apresentam inclusões que ligam a 

metáfora do ramo à realidade dos 

discípulos: 

 4b: τὸ κλῆμα οὐ δύναται (“o 

ramo não pode”) / 5d: οὐ 

δύνασθε: (“não podeis”) 

 4b: ἀφ’ ἑαυτοῦ (”por si mesmo) / 

5d: χωρὶς ἐμοῦ (“sem mim”) 
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fim, o versículo7 se liga ao versículo 8 pelo sentido categórico à volta dos discípulos: 

“Se permanecerem em Jesus, seus pedidos serão atendidos, produzirão muitos frutos ao 

se tornarem discípulos”. A expressão ἐν τούτῳ – “em isto” do versículo 8 gera uma 

quebra no texto, estabelecendo, assim, a função de sintagma que retoma o conjunto da 

perícope e a conclui.
44

 

A estrutura possui um fio condutor. O autor conduz o texto de modo a deixar 

aparecer a progressiva “autorrevelação” de Jesus com um caráter dinâmico e dramático, 

que provoca o receptor a uma tomada de posição: “permanecer ou não permanecer”: 

                                                           
44

 GIURISATO, Struttura e messaggio di Gv 15,1-8, p. 689-715, apud GUEDES, A gênese do discípulo, 

p. 94-95. 

Jo 15,1-8 Sujeito Ações das Palavras 

(monólogo) 

1a Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή 

 Eu sou a videira a verdadeira 

b καὶ ὁ Πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστιν. 

 e o Pai meu é o lavrador. 

 

Jesus 

 

Afirma ser a videira 

verdadeira e o Pai, o 

Lavrador/Agricultor 

2a πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπὸν, 

 Todo ramo em mim não produzindo fruto 

b αἴρει αὐτό, 

 tira isto (o mesmo) 

c πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, 

 e todo o fruto produzindo 

d καθαίρει αὐτὸ 

 limpa (poda) isto (o mesmo) 

e ἵνα καρπὸν πλείονα φέρῃ. 

 a fim de que fruto mais produza. 

 

 

 

 

 

Pai 

 

 

 

αἴρει e καθαίρει 

“tirar/levantar (cortar)” e 

“limpar” 

É o Pai do v. 1 

 

3a ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε 

 já vós limpos estais 

b διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν 

 por motivo (causa) de a palavra que falei 

a vós 

 

Jesus e os 

discípulos 

– Explica a ação do v. 2d 

καθαίρει αὐτὸ: limpa (poda) 

isto (o mesmo) 

– A Palavra que (eu) falei a 

vós 

4a μείνατε ἐν ἐμοί, 

 permanecei em mim 

b κἀγὼ ἐν ὑμῖν. 

 e eu em vós 

c  τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ 

ἑαυτοῦ 

 como o ramo não pode fruto produzir de 

si mesmo 

d ἐὰν μὴ μένῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, 

 se não permanecer em a videira 

 

 

 

 

 

Jesus e os 

discípulos 

 

 

 

 

 

Jesus faz um pedido: μείνατε 

ἐν ἐμοί: permanecei em mim; 

κἀγὼ ἐν ὑμῖν: e eu em vós; 
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e οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς 

 assim nem vós 

f ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μένητε. 

 se não em mim permanecerdes. 

5a ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, 

 Eu sou a videira 

b ὑμεῖς τὰ κλήματα. 

 vós os ramos 

c ὁ μένων ἐν ἐμοὶ 

 E (que) permanece em mim 

d κἀγὼ ἐν αὐτῷ, 

 e eu em ele 

e οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, 

 Este produz fruto muito 

f ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. 

 Porque sem mim não podeis fazer nada 

 

 

 

 

 

Jesus e os 

discípulos 

 

 

 

Identificação dos discípulos 

com os ramos, aplicando o 

sentido da metáfora. 

6a ἐὰν μή τις μένῃ ἐν ἐμοί, 

 se não alguém permanecer em mim 

 b ἐβλήθη ἔξω 

 é lançado fora 

c ὡς τὸ κλῆμα 

 como o ramo 

d καὶ ἐξηράνθη, 

 e secou 

e καὶ συνάγουσιν αὐτὰ 

 e ajuntam (reúnem) os mesmos (eles) 

f καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσιν, 

 e em o fogo jogam 

g καὶ καίεται. 

 e é queimado. 

 

 

 

 

 

 

Jesus 

 

 

 

 

Retoma a afirmação de 5d: 

χωρὶς ἐμοῦ (“sem mim”); é 

retomado como: ἐὰν μή τις 

μένῃ ἐν ἐμοί (“se [caso] 

alguém não permanecer em 

mim”). 

7a ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοὶ 

 se permanecerdes em mim 

b καὶ τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ, 

  e as palavras minhas em vós 

permanecerem 

c ὃ ἐὰν θέλητε 

 o que quiserdes 

d αἰτήσασθε 

 pedi 

e καὶ γενήσεται ὑμῖν. 

 e acontecerá (para) vós 

 

 

 

 

Jesus 

– Afirma o positivo a partir 

da condição negativa de 6a: 

ἐὰν μή τις μένῃ ἐν ἐμοί (“se 

[caso] alguém não 

permanecer em mim”). 

Começa com 

ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοὶ (se [caso] 

permanecerdes em mim); 

– Quem permanece em Jesus 

tem seus pedidos atendidos e 

produzem frutos. 

8a ἐν τούτῳ ἐδοξάσθη ὁ Πατήρ μου, 

 em isto foi glorificado o Pai meu 

b ἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε 

 a fim de que fruto muito produzais 

 

Jesus, o 

Pai e os 

discípulos 

– Quem permanece em Jesus 

tem seus pedidos atendidos: 

e produzem frutos. 

– O Pai é glorificado quando 

se tornam discípulos de 
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O autor usa uma coesão semântica e contextual aplicando no texto a imagem do 

complexo cultivo da vinha e o uso figurado de palavras semanticamente relacionadas, 

como videira, ramos, poda e produção de frutos. Juntos, estes vocábulos apresentam-se 

como uma única faceta da realidade em mais ou menos uma localidade textual: no 

capítulo 15 do Quarto Evangelho.
45

 

O estilo do texto é muito característico aos outros textos que compõem o Quarto 

Evangelho. O seu autor desenvolve as mesmas ideias de forma concêntrica e crescente, 

e emite no texto um tom dramático sobretudo no versículo 6, quando expressa a 

trajetória do ramo que não permanece na videira e, consequentemente, não produz fruto. 

Um desenvolvimento da ação de Jesus, sujeito da frase, com uma condição perene e 

inevitável: a destruição do ramo. 

O autor do texto pode ter construído uma estrutura textual tal qual uma videira? 

Há, uma “unidade” que perdura entre os versículos, manifestando, assim, componentes 

do texto que ligam um versículo ao outro. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

O simbolismo da videira revela a identidade de Jesus, do Pai e de seus 

discípulos. Perscrutando o texto, tem-se a percepção de que existe uma correlação entre 

um versículo e outro e expõe a perícope como desenho de uma videira, com seus galhos 

intrinsecamente ligados ao seu tronco, que garante a vida e dá a seiva, o alimento vital 

para o sustento dos seus ramos. O agente do texto apresenta-se como videira verdadeira 

                                                           
45

 WATT, Family of the King, p. 28. 

c καὶ γένησθε ἐμοὶ μαθηταί. 

 e vos torneis meus discípulos. 

Jesus. 

INCLUSÃO v.1: 

Autorrevelação de Jesus, 

a identificação do Pai e a 

identificação dos 

discípulos. 

O verbo αἴρει (cortar, podar) 

é explicado na sequência de 

cinco verbos no v. 6. 

A ponte está na “palavra” dita 

por Jesus no v. 3 e na 

“palavra” acolhida pelos 

discípulos no v. 7. 

Os dois versículos centrais 

apresentam inclusões que ligam a 

metáfora do ramo à realidade dos 

discípulos. 
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com seus galhos e revela a função do seu cuidador: um agricultor que trabalha para que 

a videira tenha frutos; por isso, é preciso podá-la, zelar pela sua saúde, garantindo a 

colheita de bons frutos.
46

 

Presume-se, então, que a estrutura literária ostenta, além do tema da videira, um 

desenho de uma videira, uma articulação de ideias que gera um retrato da planta. 

4.2 Elementos estilísticos 

Examinando os fenômenos literários do texto, nota-se que a sua unidade literária 

nos traz a percepção de grande coesão e consciente persecução de um objetivo. A 

composição textual evidencia alguns elementos importantes, como: simplicidade no 

vocabulário, repetições de frases e palavras, uso de recursos de construção que 

organizam o conjunto do texto, imagens e figuras literárias, ênfases nas ações verbais, 

paralelismos, períodos hipotéticos que enfatizam a mensagem central da redação. 

a. Repetições de frases e palavras: a unidade da perícope destaca repetições 

de temas centrais apresentados em seu conteúdo, como também repetições de 

palavras significativas, com as quais, pela constante recorrência, o autor 

presume trazer clareza aos seus leitores acerca da mensagem emitida. São 

elas: 

 O verbo μένω – “permanecer”: aparece 7 vezes nos versículos 4-7, 

dominando todo o sentido do texto para exprimir a união entre o 

tronco e os ramos, ou seja, entre Jesus e os seus discípulos. 

 O verbo φέρω – “produzir”: é encontrado 6 vezes na perícope 

como alvo da permanência dos ramos na videira: “quem permanecer 

unido à videira, produzirá muitos frutos” (15,8b). 

 A conjunção καὶ: é usada no texto 11 vezes, ligando palavras, frases 

e orações que estão no mesmo plano apresentado pelo autor. Somente 

no versículo 3 não há este conectivo somatório, aditivo e, por isso, 

separativo, que significa: e, também, ainda, até, mesmo.
47

 Por duas 

vezes esta conjunção veio acompanhada do pronome pessoal na 1ª 

                                                           
46

 SCARPARE; MEDINA; SILVA, Poda de árvores frutíferas, p. 11-15. 
47

 A conjunção καὶ é o conetivo somatório, aditivo e, por isso, separativo (na mesma medida em que 

dois objetos precisam de um conectivo, eles revelam que estão separados). Quando se coloca à frente 

de uma palavra, uma frase, uma oração, isto é, quando não reflete a horizontalidade, o paralelismo καὶ 

assume o significado de conetivo forte (de antigo advérbio, como ἔτι: também, ainda, até, mesmo) 

(MURACHCO, Língua grega, vol. I, p. 657). 
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pessoa do singular ἐγώ – “eu”, com a função de enfatizar, dar 

precisão à realidade exposta.
48

 

 A conjunção ἵνα: é um elemento determinante para a ligação da 

perícope, que em grego significa “para que, a fim de que”. Ela denota 

um propósito, um alvo ou um objetivo. As duas orações do texto em 

ίνα dão uma ênfase particular à necessidade da unidade de Jesus com 

seus discípulos, entrelaçada no texto pelo verbo μένω – “permanecer” 

–, com a finalidade de que o ramo/discípulo produza frutos. A 

conjunção ίνα reforça e reafirma que a unidade do ramo com a 

videira deve trazer frutos: 2e ἵνα καρπὸν πλείονα φέρῃ – “a fim de 

que fruto mais produza” / 8b ἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε – “a fim de 

que fruto muito produzais”. 

 Frases de autorrevelação: a sentença Ἐγώ εἰμι – “eu sou” – é 

introduzida 2 vezes como autorrevelação de Jesus, fornecendo a ideia de 

que Ele é a única fonte de vida e produtividade. Introduz o Pai como 

agricultor e os discípulos, como os ramos da videira.
49

 A segunda 

sentença, “eu sou”, dá indicação de que o versículo 5a está no centro da 

perícope. 

1a: Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή 

5a: Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος 

Os versículos 1a e 5a produzem no texto um estreito paralelismo que 

distingue esta seção, enfatizando a importância do “permanecer” em 

Jesus.
50

 

 Repetição de fórmulas: Há uma tríplice repetição da fórmula da 

imanência recíproca (4ab, 5cd, 7ab: que fere o ouvido na proclamação 

que dará o tom teológico da perícope).
51

 

4ab: μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν 

5cd: ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ. 

7ab: ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοὶ καὶ τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ. 

                                                           
48

 Murachco nos diz que, quando o conectivo καὶ vir acompanhado de outras partículas, nesse caso há 

uma combinação dos significados; sempre com uma ênfase ou precisão, as diversas partes mantêm e 

combinam os significados (MURACHCO, Língua grega, vol. I, p. 658). 
49

 MOLONEY, El Evangelio de Juan, p. 406-407. 
50

 Ibidem, p. 406. 
51

 BOISMARD; LAMOVILLE, L’Évangile de Jean, p. 338. 
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b. Recursos de construção do texto: a expressão Ἐγώ εἰμι – “eu sou” – no 

versículo 5a é a base da construção de toda a perícope, ou seja, da organização 

de todo o texto. A seguir, são apresentados alguns elementos desta construção: 

 A partir da imagem da videira, o autor constrói todo o discurso de Jesus 

sobre imagens agrícolas ligadas ao cultivo da vinha: ἄμπελος = videira / 

γεωργός = lavrador, agricultor / κλῆμα = ramos / αἴρει = tirar, cortar / 

καθαίρει = limpar, podar / καρπός = fruto / φέρω = produzir. 

 O texto 15,1-8 é emoldurado. O versículo 1 forma com o versículo 8 

uma integração, tendo como centro do texto o versículo 5. Um discurso 

estabelecido que desvela o relacionamento entre Jesus, o Pai e os seus 

discípulos. No versículo 1, encontra-se a autorrevelação de Jesus e a 

identificação com o Pai. No versículo 5 novamente a autorrevelação de 

Jesus e a identificação com os discípulos, e, no versículo 8, os três: o 

Pai, Jesus e seus discípulos. Uma sequência que dá a prioridade ao Pai, 

como a própria perícope o faz, onde tudo se encaminha para a 

glorificação dele.
52

 

c. Paralelismos: é uma das estratégias literárias utilizadas pelo autor como recurso 

para a construção da redação. Entretanto, o paralelismo é um elemento 

tipicamente característico da poesia hebraica.
53

 Observa-se, então, que as 

orações estão organizadas e interligadas entre si por meio de harmoniosa junção 

de elementos coesivos, ideias dispostas em uma dada sequência lógica, com um 

conteúdo que vai sucedendo de forma processual, caracterizado pela linearidade 

do discurso grego.
54

 Ou seja, uma construção textual com um elemento 

                                                           
52

 GUEDES, A gênese do discípulo, p. 95. 
53

 “A estrutura paralela da poesia hebraica faz dela um veículo literário particularmente adequado às 

condições morais de que os sábios se ocupavam. Na unidade dúplice, típica da poesia hebraica, uma 

ideia ou assunto apresentado numa parte era, na outra, (1) reafirmando em outras palavras 

(paralelismo sinônimo), (2) definido como semelhante a alguma outra coisa (paralelismo 

emblemático), (3) ampliado (paralelismo sintético) ou (4) confrontado com a ideia oposta (paralelismo 

antitético). Todas essas possibilidades serviam bem ao moralista. Tendo feito uma observação ou 

enunciado um princípio, ele podia, com proveito, reafirmá-lo para fins de ênfase. […] ou, desejando 

definir alguma coisa do plano moral, podia comparar essa observação ou princípio com um elemento 

concreto com que o seu público estivesse familiarizado” (GABEL; WHEELER, A Bíblia como 

literatura, p. 118). 
54

 “Entretanto, quando se trata de poesia hebraica, temos que assinalar que há fundamentais diferenças 

dos padrões ocidentais herdados dos gregos. O discurso grego, seja ele poético ou prosaico, 

caracteriza-se pela linearidade. Isso significa, então, que para chegar ao objetivo que se quer expressar 

usa-se uma forma linear, direta. Pareceria que todo o conteúdo vai acontecendo de forma processual” 

(SCHILLING, Os Salmos, louvor de Israel a Deus em palavras e mensagens, p. 387). 
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estilístico da poesia hebraica e uma organização literária helenística. Eis alguns 

paralelismos encontrados no texto: 

 Paralelismo sinonímico: o versículo 5a retoma a revelação de si 

mesmo feita por Jesus, usando a alegoria da videira no versículo 1. Os 

dois versos possuem a mesma afirmação: o versículo 1ab abre o texto 

com o Ἐγώ εἰμι – “eu sou”, seguido do substantivo ἄμπελος – “videira” 

– e do adjetivo ἀληθινή – “verdadeira”, e com a identificação do Pai 

com o γεωργός – “lavrador/agricultor”. O versículo 5ab repete a 

autorrevelação de Jesus e identifica os discípulos com τὰ κλήματα – “os 

ramos” – da videira. 

1ab: Ἐγώ eἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ Πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστιν. 

5ab: ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. 

 Paralelismo antitético: observa-se que há no conjunto da perícope 

paralelismos por oposição ou antitético: 

4a: μείνατε ἐν ἐμοί. 

4d: ἐὰν μὴ μένῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ 

O pedido de Jesus “permanecei em mim” é contrastado com uma 

afirmação na negativa, explicando o futuro do ramo que não está 

enxertado na videira: “se não permanecer na videira” o ramo não 

produzirá frutos. Este paralelismo antitético também é progressivo; 

portanto, além do contraste nas orações, no versículo 6e Jesus traz à 

realidade da vida a imagem da videira: οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ 

μένητε – “Assim nem vós se não em mim permanecerdes”. 

5c: ὁ μένων ἐν ἐμοi 

6a: ἐὰν μή τις μένῃ ἐν ἐμοί 

Os temas “permanecer em mim” e “se alguém não permanecer em 

mim” criam também um período hipotético, acentuando no desenrolar 

da redação as consequências do “permanecer e do não permanecer”. 

Sem dúvida, há uma insistência do autor do texto quanto à decisão do 

discípulo em seguir ou não seguir, preocupando-se também em deixar 
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claras as consequências do “sim” ou do “não” às propostas do sujeito do 

texto: Jesus.
55

 

 Paralelismo sintético ou progressivo: o autor cria uma base no 

versículo 6a: ἐὰν μή τις μένῃ ἐν ἐμοί; nos versículos seguintes adiciona e 

amplia o sentido da ideia, com um claro movimento em direção a um 

alvo através de uma sequência lógica de ideias: ἐβλήθη ἔξω, ὡς τὸ 

κλῆμα, καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ, καὶ εἰς τὸ πῦρ, βάλλουσιν, 

tendo como ponto culminante desta progressão o clímax: καὶ καίεται. A 

composição das orações distingue a argumentação das ideias a partir de 

uma organização de “causa e efeito” que é orientada pelas 

causas/atitudes da não permanência, avançando a ideia do texto para os 

efeitos produzidos por esta atitude. Observa-se que as palavras são 

colocadas com cuidado, todavia, criando tom de ameaça e radicalidade. 

Um outro elemento textual é o uso da conjunção καί por quatro vezes, 

trazendo a ideia clara de consecução nas ações, remarcando o caminho 

do fracasso dos discípulos que não aceitam permanecer em Jesus/na 

videira, indicado pelo encadeamento das ações verbais na sequência de 

καί.
56

 

d. Períodos hipotéticos: identifica-se no conteúdo do texto uma concentração de 

períodos hipotéticos nos versículos 4c, 4d, 6a e 7a. Por conseguinte, os 

versículos possuem as mesmas estruturas comunicativas, premissas hipotéticas 

condicionais: prótase.
57

 

                                                           
55

 CARREIRA DAS NEVES, Escritos de São João, p. 94. 
56

 GUEDES, A gênese do discípulo, p. 123. 
57

 NEVES, Gramática de usos do português, p. 870. 
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Nestes versículos em estudo, o texto se inicia com uma frase de Jesus aos seus discípulos, 

usando a conjunção de condicionalidade ἐὰν, unida ao advérbio de negação μή e ao 

pronome indefinido τις. Esta unidade gramatical cria hipótese em tom negativo.
58

 No 

conjunto do texto, estabelecem uma antítese em que novamente se constata uma esfera de 

oposição, tensão e provocação aos ouvintes de Jesus. 

5. Análise morfossintática e semântica 

A análise morfossintática estará atenta a uma leitura contínua do texto, examinando 

a flexão das palavras, como elas são formadas ou conjugadas. Da mesma forma, a partir de 

cada período sintático verificar-se-á a disposição das palavras na frase e a das frases no 

conjunto do texto, bem como a relação lógica das frases entre si. Portanto, a presente análise 

respeitará a ordem expressa pelo texto. 

5.1 A Videira verdadeira e o seu Lavrador/Viticultor 

1a: Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, 

1b: καὶ ὁ Πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστιν 

  

                                                           
58

 “A conjunção ἐὰν é encontrada frequentemente com pronomes relativos e advérbios, indicando 

indefinição ou generalidade; […] traz uma ideia de incerteza, introduz na apresentação do emissor 

uma condição, algo que pode acontecer, ou seja, uma ação ou conclusão de algo que poderá sobrevir. 

As partículas condicionais podem refletir a realidade, como também expor simplesmente um retrato 

ou percepção da realidade” (DANA; MANTEY, A Manual Grammar of the Greek New Testament, p. 

245-246). 

4d ἐὰν μὴ μένῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ.  

“Se não permanecer em a videira” 

4e ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μένητε.  

“Se não em mim permanecerdes” 

6a ἐὰν μή τις μένῃ ἐν ἐμοί.  

“Se não alguém permanecer em mim” 

7a ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοὶ.  

“Se permanecerdes em mim”  

 

A única condição colocada é 

permanecer: “ἐν ἐμοὶ” ou “ἐν τῇ 

ἀμπέλῳ” (em mim ou na videira – 

“metáfora e realidade”). 

Seis ocorrências de “ἐν ἐμοὶ” no 

texto de 15,1-8, sendo cinco 

acompanhadas do verbo “μένω”, 

formando um sintagma que reforça 

ainda mais a ideia relacional. 
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O texto se instaura com duas figuras de linguagem: na primeira, o sujeito (Jesus) 

faz uma afirmação de si mesmo (Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή), onde o predicado é 

uma metáfora e recebe o adjetivo atributivo ἡ ἀληθινή, que qualifica o substantivo ἡ 

ἄμπελος, diferenciando-o.
60

 Por conseguinte, Jesus se autorrevela como “a videira”, 

porém, se distingue como “a verdadeira”, ao trazer a ideia de “única videira”, real, 

genuína. O uso do adjetivo ἀληθινή configura-se como um meio de provocação para o 

leitor, uma maneira intrigante para descrever a videira.
61

 Consequentemente, o adjetivo 

mencionado comanda a pergunta: se Jesus é a videira verdadeira, quem é a falsa vinha? 

                                                           
59

 Os significados das palavras são extraídos do Dicionário Grego-Francês (BAILLY, Dictionaire 

Grec-Français. 16. ed. rev. Paris: Librairie Hachette, 2000). 
60

 O uso do adjetivo atributivo “verdadeira” sugere a possibilidade de que poderia haver “falsas ou 

irreais” videiras. No versículo 5, a imagem da videira será utilizada para expressar a realidade da vida 

de Jesus e seus discípulos. 
61

 BAUER, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, p. 43. 
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Vocábulo: 

Forma Léxica 

1a Ἐγώ  Pronome 

Pessoal 

- - - Nom 1ª - S Eu Ἐγώ 

εἰμι Verbo Pres. Ind. Atv - 1ª  - S Ser, estar 

(Eu sou, existo) 

εἰμι 

ἡ Artigo 

Definido 

- - - Nom - F S a ἡ 

ἄμπελος Substantiv

o 

- -  Nom - F S Videira ἄμπελος, ου, ἡ 

ἡ Artigo 

Definido 

- - - Nom - F S a ἡ 

ἀληθινή Adjetivo - - - Nom - F S Feito de 

verdade, real, 

genuíno 

ἀληθινός 

1b καὶ  Conjunção 

Aditiva 

- - - - - - - e, também, 

ainda, até, 

mesmo 

καὶ 

ὁ Artigo 

Definido 

- - - Nom - M S o ὁ 

πατήρ Substantiv

o 

- - - Nom - M S Pai πατήρ 

μου Pronome 

Pessoal 

- - - Gen 1ª  - S Meu, minha Ἐγώ 

ὁ Artigo 

Definido 

- - - Nom - M S O ὁ 

γεωργός Substantiv

o 

- - - Nom - M S Cultivador, 

lavrador, 

viticultor 

γεωργός 

ἐστιν Verbo Pres. Ind. Atv - 3ª  - S Ser, estar 

(Eu sou, existo) 

εἰμί 
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Na segunda metáfora o mesmo sujeito faz uma afirmação sobre a identidade do 

Pai (ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστιν). A conjunção aditiva καὶ e o pronome pessoal no 

genitivo μου exprimem uma relação do ὁ πατήρ com o sujeito da primeira proposição, 

manifestando um sentido de pertença. A videira possui um dono, um cuidador, 

lavrador/viticultor: ὁ πατήρ μου. Similarmente, o texto evidencia uma afirmação que 

descreve de maneira metafórica o sujeito da segunda oração como ὁ γεωργός ἐστιν. 

Nas duas orações coordenadas observa-se com ênfase a inversão entre os verbos 

e predicados: εἰμι ἡ ἄμπελος / ὁ γεωργός ἐστιν. São elementos textuais como estes que 

destacam a sutileza com a qual o autor do Quarto Evangelho constrói a perícope.
62

 

5.1.1 O Ἐγώ εἰμι – “Eu sou” 

Os ditos Ἐγώ εἰμι são uma autorrevelação de Jesus, uma forma literária 

específica e uma construção enfática do grego do Quarto Evangelho. As declarações 

Ἐγώ εἰμι de Jesus são, de fato, distintivas dos Evangelhos Sinóticos,
63

 carregados de um 

alto patrimônio teológico. O termo usual que designaria “eu sou” é o verbo εἰμι, no qual 

o pronome pessoal na primeira pessoa do singular está implícito na forma do verbo. 

Presume-se, então, um resultado literal como: “eu, eu sou” ou “eu sou o único”. Sem 

dúvida, a peculiaridade da construção textual tem significados que vão além de uma 

simples ênfase no pronome.
64

 

O verbo εἰμι aparece cinquenta e quatro vezes no texto do Quarto Evangelho, 

sendo que vinte e quatro vezes é acompanhado pelo pronome Ἐγώ na primeira pessoa 

do singular. Na perícope em curso a expressão Ἐγώ εἰμι aparece duas vezes. A 

construção do “Eu sou”
65

 seguida de um predicado é uma fórmula joanina de revelação 

que exprime, de acordo com uma perspectiva sempre diferente, o que é Jesus com 

relação aos homens em sua missão de salvação.
66

 Possivelmente o autor dispõe a 

fórmula de autorrevelação nas falas de Jesus muito cuidadosamente, evocando certa 

visão do mundo judaico, usando expressões do Antigo Testamento associadas ao nome 

divino: 

                                                           
62

 GUEDES, A gênese do discípulo, p. 101. 
63

 Os ditos “Eu sou” nos evangelhos sinóticos e em outros textos do Novo Testamento: Mt 14,27; 22,32; 

24,5; 26,22; 26,25; Mc 6,49-50; 13,6; 14:62; Lc 1,19; 21,8; 22,70; 24,39; At 9,5; 10,21; 18,9-10; 22,3; 

22,8; 26,15; 26,29; Ap 1,8; 1,17; 2,23; 21,6; 22,16. 
64

 KYSAR, John, the Maverick Gospel, p. 58. 
65

 Exceto em Jo 11,15. O predicado é uma figura concreta e, portanto, de valor simbólico: o Pão (6,35), a 

Luz do Mundo (8,12), A Porta (10,7.9), o Pastor (10,11), o Caminho (14,6) (LEÓN-DUFOUR, 

Leitura do Evangelho segundo João, vol. III, p. 114-115). 
66

 Ibidem, p. 114. 



46 
 

Na LXX a expressão abstrata ὁ ὤν é utilizada para designar Deus. Em Êxodo 3,14 a 

autodefinição de Deus é: ֶ֑ה ְֶֽהי  ר א  ֶׁ֣ ְֶֽהי  ֶ֖ ֲאש  הא   (Ehyeh asher Ehyer) e traduzido pela LXX grega por 

Ἐγώ εἰμι ὁ ὤν, ou simplesmente por ὁ ὤν. Desde então, para os judeus de língua grega ὁ ὤν 

torna-se o nome próprio de Deus; […] Em Isaías 43,10 o termo ֶׁ֣י  é traduzido na (anî hû) ֔הּוא ֲאנ 

LXX por ὅτι εἰμι que manifesta a própria essência de Deus.
67

 

Na Bíblia Hebraica, o significado do nome de Deus – YHWH – está 

intimamente relacionado com a expressão “eu sou”.
68

 Na LXX, a maioria destas 

passagens são traduzidas com a expressão grega Ἐγώ εἰμι. Veja algumas destas 

expressões: 

 Ex 3,14: καὶ εἶπεν ὁ θεὸς πρὸς Μωυσῆν ᾿Εγώ εἰμι ὁ ὤν· καὶ εἶπεν Οὕτως 

ἐρεῖς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ῾Ο ὢν ἀπέσταλκέν με πρὸς ὑμᾶς. – Deus disse a 

Moisés: “Eu sou o que eu sou”. E Ele disse: “Diga isso para o povo de 

Israel: ‘Eu sou’ me enviou a vós”. 

 Dt 32,39a: ἴδετε ἴδετε ὅτι ἐγώ εἰμι, καὶ οὐκ ἔστιν θεὸς πλὴν ἐμοῦ – “Vede 

agora que eu, eu mesmo, sou, e não há outro Deus além de mim”; 

 Is 48,12: ῎Ακουέ μου, Ιακωβ καὶ Ισραηλ ὃν ἐγὼ καλῶ· ἐγώ εἰμι πρῶτος, 

καὶ ἐγώ εἰμι εἰς τὸν αἰῶνα – “Ouvi-me, ó Jacó, e Israel, a quem eu chamei 

eu sou, eu sou o primeiro, e eu sou o último”. 

O Jesus evidenciado pelo Quarto Evangelho é exposto como um orador que 

constantemente fala sobre si mesmo, usando várias expressões “Eu sou” em seus 

discursos. Consequentemente, estabelece uma esfinge diante da pesquisa, ao verificar-se 

que nos Sinóticos a intenção dos autores é de apresentar um Jesus que fala 

principalmente sobre o reino de Deus em curtas e suscintas sentenças, usando o discurso 

parabólico. Contudo, alguns provérbios Ἐγώ εἰμι absolutos estão presentes em Marcos, 

e cada um dos nove termos usados como predicado nominativo em João também está 

presentes nos Sinóticos. Os ditos Ἐγώ εἰμι no Quarto Evangelho podem ser divididos 

em várias categorias gramaticais.
69

 

                                                           
67

 BUCHSEL, εἰμι. In: KITTEL; FRIEDRICH (ed.), Grande Lessico del Nuovo Testamento, vol. III, p. 

185. 
68

 Ex 3,14; 6,2; Dt 32,39; Is 43,25; 48,12; 51,12 etc. 
69

 Segundo Anderson, o vocábulo εἰμι (“eu sou”) é encontrado em 54 ocorrências no Quarto Evangelho, 

sendo que 24 vezes é acompanhado pelo pronome pessoal (1ª pessoa do Singular): ἐγώ (“eu”), que se 

lhe segue diretamente. Às vezes, o “eu” é bem entendido, em outros momentos ele antecede o verbo 

ειμι ou é separado por outras palavras nas proposições. O verbo, quando usado sem o pronome na 1ª 

pessoa do singular, é chamado de “absoluto enfático”. Seguido do pronome, refere-se a um absoluto 
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5.1.1.1 O absoluto enfático Ἐγώ εἰμι 

A primeira categoria envolve simplesmente o que tem sido chamado de o uso 

“absoluto enfático” da expressão, carregando várias subcategorias adentro. Apresentam 

uma alta cristologia e claras referências messiânicas acerca de Jesus. Algumas 

referências como 8,58 parecem ter associações com o nome divino – YHWH – dos 

livros do Êxodo, Deuteronômio e Isaías (Ex 3,14; 6,2; Dt 32,39a; Is 43,10b; 48,12). 

Outros usos simplesmente afirmam a identidade pessoal do sujeito: 

 4,26: [À mulher samaritana no poço de Jacó, perto da cidade de Sicar] λέγει 

αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς Ἐγώ εἰμι, ὁ λαλῶν σοι – Jesus diz a ela: “Eu sou o que fala 

a você”. 

 6,20: [Para seus discípulos no barco, enquanto Jesus está andando sobre o 

mar da Galileia] ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς Ἐγώ εἰμι, μὴ φοβεῖσθε – mas ele disse-

lhes: “Eu sou, não tenham medo”. 

 8,24: [Para “os judeus” em Jerusalém para a festa dos Tabernáculos] εἶπον 

οὖν ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι 

ἐγώ εἰμι – “Eu disse pois a vós que morrereis em os pecados vossos, se pois 

não credes que Eu sou”. 

 8,28: εἶπεν οὖν [αὐτοῖς] ὁ Ἰησοῦς Ὅταν ὑψώσητε τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, 

τότε γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι, καὶ ἀπ’ ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδέν, ἀλλὰ καθὼς 

ἐδίδαξέν με ὁ Πατὴρ, ταῦτα λαλῶ – Disse pois a eles Jesus: “Quando 

tiverdes levantado o Filho do homem, então sabereis que Eu sou, e que nada 

faço por mim mesmo, mas como ensinou a mim o Pai estas coisas falo”. 

 8,58: εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, πρὶν Ἀβραὰμ γενέσθαι 

ἐγὼ εἰμί – Jesus disse-lhes: “Amém, amém digo a vós, antes que Abraão 

existisse, Eu sou”. 

 13,19: [Para seus discípulos na Última Ceia em Jerusalém] ἀπ’ ἄρτι λέγω 

ὑμῖν πρὸ τοῦ γενέσθαι, ἵνα πιστεύσητε ὅταν γένηται ὅτι ἐγώ εἰμι – “Desde 

agora digo a vós, antes de o acontecer, para que creais quando acontecer que 

Eu sou”. 

 18,5: [Para os soldados e guardas que vêm para prender Jesus no 

Getsêmani] ἀπεκρίθησαν αὐτῷ Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον λέγει αὐτοῖς Ἐγώ 

                                                                                                                                                                          
predicado nominativo (ANDERSON, The Origin and Development of the Johannine Egō Eimi 

Sayings in Cognitive-Critical Perspective, p. 144). 
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εἰμι εἱστήκει δὲ καὶ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν μετ’ αὐτῶν – 

Responderam-lhe: “Jesus o Nazareno”. Disse a eles: “Eu sou”. Judas, que o 

traía, também estava com eles. 

 18,6: ὡς οὖν εἶπεν αὐτοῖς Ἐγώ εἰμι, ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἔπεσαν 

χαμαί – Quando pois disse a eles: “Eu sou”, foram para trás e caíram no 

chão. 

 18,8: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Εἶπον ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμι εἰ οὖν ἐμὲ ζητεῖτε, ἄφετε 

τούτους ὑπάγειν – Jesus respondeu: “Eu disse a vós que Eu sou, se pois a 

mim procurais, deixais estes ir”. 

5.1.1.2 Predicado enfático Ἐγώ εἰμι 

A segunda categoria envolve a utilização do “predicado nominativo enfático” 

especialmente com referência à metáfora ou imagem cristológica. Estes ditos são os 

distintivos do Quarto Evangelho com relação aos sinóticos: 

 6,35: [Para as multidões na Galileia após a alimentação das 5 mil pessoas – 

discurso – “O discurso do Pão da vida”] εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Ἐγώ εἰμι ὁ 

ἄρτος τῆς ζωῆς ὁ ἐρχόμενος πρὸς ἐμὲ οὐ μὴ πεινάσῃ, καὶ ὁ πιστεύων εἰς 

ἐμὲ οὐ μὴ διψήσει πώποτε – Jesus disse-lhes: “Eu sou o pão da vida; o que 

vem a mim nunca terá fome, e o que crê em mim nunca terá sede jamais”. 

 6,41: Ἐγόγγυζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ ὅτι εἶπεν Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ 

καταβὰς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ – Murmuravam pois os judeus a respeito dele 

porque disse: “Eu sou o pão o que desceu do céu”. 

 6,48: ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς – “Eu sou o pão da vida”. 

 6,51: ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς ἐάν τις φάγῃ ἐκ 

τούτου τοῦ ἄρτου, ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω ἡ σάρξ 

μού ἐστιν ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς – “Eu sou o pão o que vive o que 

desceu do céu; Se alguém comer deste pão, viverá para sempre e o pão o 

qual eu darei pela vida do mundo é a minha carne”. 

 8,12: [Para “os judeus” em Jerusalém para a festa dos Tabernáculos] Πάλιν 

οὖν αὐτοῖς ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς λέγων Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου ὁ 

ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ’ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς 
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– Novamente disse a ele Jesus: “Eu sou a luz do mundo quem me segue 

não andará na escuridão, mas terá a luz da vida”.
70

 

 8,18: ἐγώ εἰμι ὁ μαρτυρῶν περὶ ἐμαυτοῦ, καὶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὁ 

πέμψας με Πατήρ – “Eu Sou o que testemunha a respeito mim 

mesmo, e testemunha a respeito de mim o Pai que me enviou”. 

 8,23: καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· ὑμεῖς ἐκ τῶν κάτω ἐστέ, ἐγὼ ἐκ τῶν ἄνω εἰμί· 

ὑμεῖς ἐκ τούτου τοῦ κόσμου ἐστέ, ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. 

(duas vezes) – E disse-lhes: “Vós de as (coisas) de baixo sois, eu de as de 

cima sou; vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo”. 

 10,7: Εἶπεν οὖν πάλιν ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμι ἡ θύρα 

τῶν προβάτων. – Disse, pois, novamente Jesus: “Amém, amém digo a vós, 

que eu sou a porta das ovelhas”. 

 10,9: ἐγώ εἰμι ἡ θύρα· δι’ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ σωθήσεται καὶ 

εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται καὶ νομὴν εὑρήσει. – “Eu sou a porta. Se 

alguém entrar por mim, será salvo, e entrará e sairá e pastagem encontrará”. 

 10,11: Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 

τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· – “Eu sou o bom pastor. O bom pastor a vida 

dele entrega pelas ovelhas”. 

 10,14: Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς καὶ γινώσκω τὰ ἐμὰ καὶ γινώσκουσίν με 

τὰ ἐμά – “Eu sou o bom pastor; e conheço as minhas [ovelhas] e conhecem 

a mim as minhas”. 

 11,25: [Para Marta de Betânia, pouco antes de Jesus levantar seu irmão 

Lázaro de volta à vida] εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ 

ζωή· ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται – Disse a ela Jesus: “Eu sou 

a ressurreição e a vida; o que crê em mim, mesmo se morrer viverá”.
71

 

 14,6: [Para seus discípulos em sua última refeição juntos – “O discurso da 

Última Ceia”] λέγει αὐτῷ [ὁ] Ἰησοῦς· ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ 

ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι’ ἐμοῦ – Diz a ele Jesus: “Eu 

sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai senão através 

de mim”. 

                                                           
70

 Jo 9,5 – “Eu sou a luz do mundo”, mas gramaticalmente sem ênfase, sem o pronome pessoal Ἐγώ; 

também os textos de 1,4-5.9; 12,46). 
71

 Encontram-se alguns paralelos no mesmo Evangelho em 5,24 e 8,51. 
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 15,1: Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινὴ καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστιν. – 

“Eu sou a videira a verdadeira, e o meu Pai é o Lavrador”. 

 15,5: ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ 

οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. – “Eu 

sou a videira, vós os ramos. O (que) permanece em mim e eu em ele este 

produz muito fruto, porque sem mim não podeis fazer nada”. 

Aprofundando as declarações Ἐγώ εἰμι (“Eu sou”) acompanhadas de um 

predicado enfático, no que concerne ao ambiente cultural e religioso do Quarto 

Evangelho, constata-se que o seu compositor possui um método próprio de articular 

suas ideias.
72

 Não são introduzidas nas orações do texto suas concepções com 

explicações, ao contrário, as pressupõe como conhecidas.
73

 O ἐγώ εἰμι com predicado 

enfático é manifesto no conjunto do texto por meio de imagens que possuem suas raízes 

nos textos do Antigo Testamento,
74

 usadas primariamente a YHWH. Portanto, há 

elementos semíticos em um contexto helenístico.
75

 

5.1.1.3 O Ἐγώ εἰμι não enfático 

A terceira categoria envolve casos em que é entendido o pronome ἐγώ, quando 

εἰμι aparece seja por si só ou separado a partir do sujeito ἐγώ. Estas referências na 

maioria das vezes relacionam-se com o espaço e o tempo, embora elas também afirmem 

reivindicações, tais como a relação de Jesus com o Pai e sua identidade messiânica. Há 

outras proposições do Evangelho em que o próprio Jesus ou outros citando Jesus dizem 

“Eu sou” (O verbo εἰμι sem o pronome εγώ): 

                                                           
72

 Culmann nos diz que “o mundo religioso a partir do qual João transmite a sua mensagem, e para o 

qual fala, deve ser procurado lá onde estão presentes os dois traços fundamentais de seu pensamento – 

o dualismo e a figura redentora divina” (CULMANN, Le Milieu Johannique, p. 49-61). 
73

 VIELHAUER, História da literatura cristã primitiva, p. 439-477. 
74

 Dodd, em sua importante obra A interpretação do Quarto Evangelho (p. 26-38), sublinhou uma 

aproximação dos escritos do Quarto Evangelho com o judaísmo rabínico. 
75

 No Quarto Evangelho há raros extratos dos textos do Antigo Testamento. Porém, as referências aos 

temas veterotestamentários são numerosas, principalmente no livro do Êxodo. Eis alguns temas: 

Pão da Vida/Pão do Céu: Ex 16; Nm 11,6-9; Sl 78,24; Is 55,1-3; Ne 9,15; 2Mac 2,5-8. 

Luz do Mundo: Ex 13,21-22; Is 42,6-7; Sl 97,4. 

Bom Pastor: Ez 34,1-41; Gn 48,15; 49,24; Sl 23,1-4; 80,1; 100,3-4; Mq 7,14. 

Ressurreição/Vida: Dn 12,2; Sl 56,13; 2Mac 7,1-38. 

Caminho: Ex 33,13; Sl 25,4; 27,11; 86,11; 119,59; Is 40,3; 62,10. 

Verdade: 1Rs 17,4; Sl 25,5; 43,3; 86,11; 119,160; Is 45,19. 

Videira/Vinha: Is 5,1-7; Sl 80,9-17; Jr 2,21; Ez 17,5-10. 
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 7,28: [Para “os judeus” em Jerusalém, na festa dos Tabernáculos] ἔκραξεν 

οὖν ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων ὁ Ἰησοῦς καὶ λέγων· κἀμὲ οἴδατε καὶ οἴδατε πόθεν 

εἰμί· καὶ ἀπ’ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλήλυθα, ἀλλ’ ἔστιν ἀληθινὸς ὁ πέμψας με, ὃν 

ὑμεῖς οὐκ οἴδατε·– Proclamou, pois, Jesus ensinando no templo: “Tanto a 

mim conheceis quanto sabeis donde sou; e de mim mesmo não vim, o qual 

vós não conheceis”. 

 7:29: ἐγὼ οἶδα αὐτόν, ὅτι παρ’ αὐτοῦ εἰμι κἀκεῖνός με ἀπέστειλεν – “Eu 

conheço ele, porque da parte dele sou, e aquele [ele] me enviou”. 

 7,33: Εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς· ἔτι χρόνον μικρὸν μεθ’ ὑμῶν εἰμι καὶ ὑπάγω 

πρὸς τὸν πέμψαντά με – Jesus então disse: “Ainda pouco tempo convosco 

estou, e vou para o que me enviou”. 

 7,34: ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετέ [με], καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ 

δύνασθε ἐλθεῖν – “Buscareis a mim e não encontrareis e onde eu estou vós 

não podeis ir”. 

 7,36: τίς ἐστιν ὁ λόγος οὗτος ὃν εἶπεν· ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετέ [με], 

καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν – “Que é esta palavra que disse: 

Buscareis a mim e não encontrareis [a mim], e onde eu estou vós não podeis 

ir?”. 

 8,16: καὶ ἐὰν κρίνω δὲ ἐγώ, ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ ἀληθινή ἐστιν, ὅτι μόνος οὐκ 

εἰμί, ἀλλ’ ἐγὼ καὶ ὁ πέμψας με πατήρ – “E se eu julgo, o meu julgamento é 

verdadeiro, porque sozinho não estou, mas eu e o Pai que a mim enviou”. 

 9,5: ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ ὦ, φῶς εἰμι τοῦ κόσμου – “Enquanto estou no 

mundo, sou a luz do mundo”. 

 10,36: [Para “os judeus” em Jerusalém para a festa da Dedicação] ὃν ὁ 

πατὴρ ἡγίασεν καὶ ἀπέστειλεν εἰς τὸν κόσμον ὑμεῖς λέγετε ὅτι βλασφημεῖς, 

ὅτι εἶπον· υἱὸς τοῦ θεοῦ εἰμι – [a] quem o Pai santificou e enviou ao mundo 

vós dizeis blasfemas, porque [eu] disse: “Sou filho de Deus?”. 

 12,26: [Para alguns de seus discípulos, enquanto Jesus fala de sua vinda na 

“hora” da glorificação] ἐὰν ἐμοί τις διακονῇ, ἐμοὶ ἀκολουθείτω, καὶ ὅπου 

εἰμὶ ἐγὼ ἐκεῖ καὶ ὁ διάκονος ὁ ἐμὸς ἔσται· ἐάν τις ἐμοὶ διακονῇ τιμήσει 

αὐτὸν ὁ πατήρ – “Se a mim alguém servir, a mim siga, e onde estou eu ali 

também o meu servo estará. Se alguém a mim servir o Pai honrará ele”. 
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 13,13: [Para seus discípulos logo após Jesus lavar os pés na Última Ceia] 

ὑμεῖς φωνεῖτέ με· ὁ διδάσκαλος, καί· ὁ κύριος, καὶ καλῶς λέγετε· εἰμὶ γάρ – 

“Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque assim sou”. 

 13,33: τεκνία, ἔτι μικρὸν μεθ’ ὑμῶν εἰμι· ζητήσετέ με, καὶ καθὼς εἶπον τοῖς 

Ἰουδαίοις ὅτι ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν, καὶ ὑμῖν λέγω ἄρτι 

– “Filhinhos, ainda um pouco convosco estou. Procurareis a mim, e como 

[eu] disse aos judeus: onde eu vou vós não podeis ir, também a vós digo 

agora”. 

 14,3: καὶ ἐὰν πορευθῶ καὶ ἑτοιμάσω τόπον ὑμῖν, πάλιν ἔρχομαι καὶ 

παραλήμψομαι ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν, ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ καὶ ὑμεῖς ἦτε – “E se 

[eu] for e preparar lugar para vós, novamente venho e tomarei a vós para 

mim mesmo, para que onde eu estou, também vós estejais”. 

 14,9: λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· τοσούτῳ χρόνῳ μεθ’ ὑμῶν εἰμι καὶ οὐκ 

ἔγνωκάς με, Φίλιππε; ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακεν τὸν πατέρα· πῶς σὺ λέγεις· 

δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα – Diz a ele Jesus: “Por tanto tempo convosco estou 

e não conheces a mim, Filipe? O que viu a mim viu o Pai; como tu dizes: 

mostra a nós o Pai?”. 

 16,32: ἰδοὺ ἔρχεται ὥρα καὶ ἐλήλυθεν ἵνα σκορπισθῆτε ἕκαστος εἰς τὰ ἴδια 

κἀμὲ μόνον ἀφῆτε· καὶ οὐκ εἰμὶ μόνος, ὅτι ὁ πατὴρ μετ’ ἐμοῦ ἐστιν – “Eis 

vem a hora e chegou para que sejais espalhados cada um para a sua casa e a 

mim sozinho deixeis, e não estou sozinho, porque o Pai comigo está”. 

 17,11: [Na oração de Jesus ao Pai] καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ αὐτοὶ 

ἐν τῷ κόσμῳ εἰσίν, κἀγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι. πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν 

τῷ ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς – “E não mais 

estou no mundo, e eles no mundo estão, e eu pra ti vou. Pai santo, guarda a 

eles em teu nome, que me deste, para que sejam um como nós”. 

 17,14: ἐγὼ δέδωκα αὐτοῖς τὸν λόγον σου καὶ ὁ κόσμος ἐμίσησεν αὐτούς, ὅτι 

οὐκ εἰσὶν ἐκ τοῦ κόσμου καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου – “Eu dei a eles 

tua palavra e o mundo odiou a eles, porque não são do mundo, como eu não 

sou do mundo”. 

 17,16: ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ εἰσὶν καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου – “Do 

mundo não são, como eu não sou do mundo”. 

 17,24: Πάτερ, ὃ δέδωκάς μοι, θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσιν μετ’ 

ἐμοῦ, ἵνα θεωρῶσιν τὴν δόξαν τὴν ἐμήν, ἣν δέδωκάς μοι ὅτι ἠγάπησάς με 
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πρὸ καταβολῆς κόσμου – “Pai, o que deste a mim, quero que onde estou eu, 

também aqueles estejam comigo, para que vejam a minha glória, a qual 

deste a mim, porque amaste a mim antes de [a] fundação de [o] mundo”. 

 18,37: εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος· οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ; ἀπεκρίθη ὁ 

Ἰησοῦς· σὺ λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι. ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο 

ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον, ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ· πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς 

ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς – Disse pois a ele Pilatos: “Então, tu és 

rei?”. Jesus respondeu: “Tu dizes que eu sou rei. Eu para isto nasci e para 

isto vim ao mundo, para que [eu] testemunhe da verdade. Todo aquele que é 

da verdade ouve a minha voz”. 

 19,21: [Logo após a crucificação de Jesus] ἔλεγον οὖν τῷ Πιλάτῳ οἱ 

ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων· μὴ γράφε· ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων, ἀλλ’ ὅτι 

ἐκεῖνος εἶπεν· βασιλεύς εἰμι τῶν Ἰουδαίων – Diziam pois a Pilatos os 

principais sumos sacerdotes dos judeus: “Não escrevas: o Rei dos Judeus, 

mas que aquele que disse: sou rei dos judeus”. 

5.1.1.4 O Ἐγώ εἰμι de outros atuantes das narrativas do Quarto Evangelho 

A quarta categoria envolve o discurso “eu sou” de outros atuantes nas narrativas, 

incluindo João Batista, o ex-cego, os discípulos e Pilatos. O autor do Quarto Evangelho 

faz afirmações negativas: “eu não sou”, ao passo que o cego, ao recuperar a vista, 

parece alinhar-se com Jesus, ao declarar repetidamente “eu sou”.
76

 

o João Batista: 

 1,20: καὶ ὡμολόγησεν καὶ οὐκ ἠρνήσατο, καὶ ὡμολόγησεν ὅτι ἐγὼ οὐκ 

εἰμὶ ὁ χριστός – E confessou e não negou, e confessou: “Eu não sou o 

Cristo”. 

 1,21: καὶ ἠρώτησαν αὐτόν· τί οὖν; σὺ Ἠλίας εἶ; καὶ λέγει· οὐκ εἰμί. ὁ 

προφήτης εἶ σύ; καὶ ἀπεκρίθη· οὔ – E perguntaram-lhe: “O que pois? 

Tu és Elias?”. E disse: “Não sou”. “O profeta és tu?”. E respondeu: 

“Não”. 

                                                           
76

 Segundo Paul Anderson, os ditos “eu sou” no Evangelho de João vão desde as mais elevadas 

associações cristológicas às identificações de outros atuantes das narrativas (ANDERSON, The Origin 

and Development of the Johannine Egō Eimi Sayings in Cognitive-Critical Perspective, p. 145). 
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 1,27: ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος, οὗ οὐκ εἰμὶ [ἐγὼ] ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ 

τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος – “O que vem após mim, do qual não sou 

[eu] digno para que solte dele a correia da sandália”. 

 3,28: αὐτοὶ ὑμεῖς μοι μαρτυρεῖτε ὅτι εἶπον [ὅτι] οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ὁ χριστός, 

ἀλλ’ ὅτι ἀπεσταλμένος εἰμὶ ἔμπροσθεν ἐκείνου (duas vezes) – “Vós 

mesmos a mim testemunhais que [eu] disse: Não sou eu o Cristo, mas 

enviado sou diante de aquele”. 

o O cego de nascença: 

 9,9: ἄλλοι ἔλεγον ὅτι οὗτός ἐστιν, ἄλλοι ἔλεγον· οὐχί, ἀλλ’ ὅμοιος 

αὐτῷ ἐστιν. ἐκεῖνος ἔλεγεν ὅτι ἐγώ εἰμι – Outros diziam: “Não”, mas é 

semelhante a ele. Aquele dizia “sou eu”. 

o Simão Pedro: 

 18,17: λέγει οὖν τῷ Πέτρῳ ἡ παιδίσκη ἡ θυρωρός· μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν 

μαθητῶν εἶ τοῦ ἀνθρώπου τούτου; λέγει ἐκεῖνος· οὐκ εἰμί – Diz pois a 

Pedro, a empregada, a porteira: “Não também tu és dos discípulos deste 

homem?”. Diz aquele: “Não sou”. 

 18,25: Ἦν δὲ Σίμων Πέτρος ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος. εἶπον οὖν αὐτῷ· 

μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶ; ἠρνήσατο ἐκεῖνος καὶ εἶπεν· οὐκ 

εἰμί – E estava Simão Pedro postado [ali] e aquecendo-se. Eles 

disseram-lhe: “Não também tu dos discípulos dele és?”. Aquele negou e 

disse: “Não sou”. 

o Pilatos: 

 18,35: ἀπεκρίθη ὁ Πιλᾶτος· μήτι ἐγὼ Ἰουδαῖός εἰμι; τὸ ἔθνος τὸ σὸν καὶ 

οἱ ἀρχιερεῖς παρέδωκάν σε ἐμοί· τί ἐποίησας – Pilatos respondeu: “Não 

sou eu judeu? Seu próprio povo e os principais sumos sacerdotes 

entregaram-te a mim, que fizestes?”. 

5.1.2 Jesus: a videira verdadeira 

O termo ἄμπελος
77

 é usado como sentido de autorrevelação de Jesus. É uma 

expressão metafórica da imagem da vinha usada pelo autor do Quarto Evangelho muito 

familiar com a literatura israelítica e judaica:
78

 

                                                           
77

 Conforme León-Dufour, “para conhecermos o sentido da vinha apresentado pelo autor do Quarto 

Evangelho, não se deve limitar a busca apenas ao termo αμπελος; convém considerar também o 



55 
 

 
 

A terra quente de Canaã, de Israel ou da Palestina, como mais tarde se diria e ainda hoje em geral 

se diz, é particularmente adaptada para a viticultura. Por toda a “terra prometida”, mas sobretudo 

nas colinas da Galileia à volta do lago de Genesaret, nas encostas de Judá viradas para o 

Mediterrâneo e nos outeiros em redor de Belém e Hebrão, os vinhedos estendem-se numerosos e 

as videiras enchem-se de sumarentos cachos de uvas. Sem dúvida que a vinha dava muito 

trabalho; era preciso cavar, estrumar, regar, podar, cortar os ladrões e as ervas daninhas, defende-

las dos animais de pasto, mas o trabalho era compensado e transformava-se em alegria e 

consolação por altura das vindimas, ao som de cânticos (cf. Is 16,10; Jr 48,33). A vinha tornou-

se, por isso, um símbolo premonitório de felicidade e de paz. Com razão, a felicidade do homem 

bíblico ao lado duma mulher fecunda é comparada pelo salmista à videira carregada de uvas à 

porta de sua casa (cf. Sl 127,3). Daí a expressão idílica “habitar debaixo da vinha” (cf. Mq 4,4; 

Zc 3,10; 1Rs 5,5; 1Mac 14,12). […] E para que o dom da vinha fosse compreendido como 

dádiva de Deus antes do trabalho do homem, a Torá prescreve que não se faça a vindima em ano 

sabático ou de Jubileu (cf. Lv 25,5.11) e que se deixassem cachos para o rebusco dos pobres (cf. 

Dt 24,21).
79

 

A imagem da “videira” ou “vinha” apresentada pelo autor faz menção há algum 

texto particular do Antigo Testamento?
80

 O texto do Salmo 79,15-16 (LXX) viabiliza 

uma interpretação da vinha como identificada com o “filho do homem”, apresentando a 

possibilidade de ser a raiz para a interpretação da videira no texto 15,1-8.
81

 A vinha é o 

símbolo do povo de Israel, o povo escolhido.
82

 Deus é quem planta a vinha, não é 

qualquer vinha, mas uma de tronco especial, de ramos selecionados que, por sua vez, 

não deverão produzir qualquer fruto.
83

 

A vinha de Israel deve sua existência a YHWH, que a arrancou do Egito e 

plantou-a em um espaço novo, onde pode crescer e prosperar: “Arrancastes do Egito 

uma vinha, lançastes fora nações e a plantaste… Ela estendeu seus ramos até o mar” (Sl 

79(80),9-12). Na profecia de Oseias, o mais antigo dos profetas, descreve-se Israel 

                                                                                                                                                                          
termo: άμπελον; ambos traduzem na Septuaginta (LXX) a mesma palavra hebraica ם  ”(kérem) כ ר 

(LEÓN-DUFOUR, Leitura do Evangelho de São João, vol. III, p. 113). 
78

 “A viticultura foi um aspecto integrante da cultura do primeiro século de Judá. Quando Jesus 

apresentou a analogia da videira e dos ramos a seus discípulos, Ele estava falando de um contexto 

familiar. O cultivo da uva era uma prática comum para o povo de sua época. Possivelmente, todos os 

seus discípulos, incluindo os pescadores, podem ter visto uvas cultivadas em suas aldeias ou em 

encostas ao redor de suas casas” (DERICKSON, Viticulture and John 15, p. 10. 
79

 DIAS, O vinho alegra o coração do homem, p. 3. 
80

 KONINGS, Evangelho segundo João, p. 284. 
81

 BROWN, A comunidade do Discípulo Amado, p. 108. 
82

 BEHM, ἄμπελος. In: KITTEL; FRIEDRICH (ed.). Grande Lessico del Nuovo Testamento, vol. I, p. 

925-926. 
83

 Gn 49,11; Is 16,8; Jr 2,21. “Para qualquer judeu da Palestina – como eram os apóstolos e os cristãos 

da primeira comunidade –, a videira lembra a melhor parte de sua economia, é sinônimo de paz e 

felicidade. Mas é, sobretudo, símbolo da comunidade” (KONINGS, Evangelho segundo João, p. 284). 
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como uma “vinha florescente que produz muitos frutos”, porém de coração infiel:
84

 

“Israel era uma vinha exuberante, que dava frutos. Quanto mais se multiplicava seu 

fruto, tanto mais multiplicava os altares; quanto mais bela se tornava sua terra, tanto 

mais embelezava as estelas. Seu coração é falso, agora eles vão expiar. Ele mesmo 

quebrará os seus altares e destruirá as suas estelas” (Os 10,1-2). 

Nos escritos de Isaías, encontra-se um cântico sobre Israel, sublinhando que foi 

por amor que YHWH criou esta vinha; contudo, este povo se tornara como uma vinha 

ingrata.
85

 Jeremias se queixa da degeneração da vinha de qualidade, ao denunciar o 

pecado da idolatria. Usa os vocábulos άμπελον αληθινήν, fazendo eco à decepção do 

Senhor: “Mas eu mesmo te plantei. Vinha que produz frutos verdadeiros como te 

tornaste em vinha bastarda?” (Jr 2,21).
86

 Similarmente, Ezequiel constata a decadência 

da vinha: “Seus ramos secaram, o fogo os devorou” (Ez 19,12). Ele vê a vinha 

desarraigada (no exílio): “Tua mãe era semelhante a uma vinha plantada junto às águas. 

Era fecunda e viçosa, graças à água abundante. Tinha cepas vigorosas que se tornaram 

cetros reais. O seu porte elevou-se atingindo as nuvens. Distinguia-se pela sua altura e 

pelo número de seus ramos. Mas acabou por ser desarraigada com furor e lançada à 

terra; o vento oriental secou-lhe os frutos, ela foi quebrada e seu tronco vigoroso secou, 

o fogo a devorou” (Ez 19,10-12). 

A tradição do Israel sobre a vinha apresenta-se como aquela que precisa produzir 

frutos em abundância, pois a plantação do Senhor é “destinada à sua glória” e será 

generosa no dia da vinda do Senhor (Is 27,2-6; 61,3.21). No livro de Salmos, Israel é 

uma videira do Egito (Sl 80,9), uma vinha devastada e recomendada à misericórdia de 

Deus (Sl 90,9-17). Sob outra perspectiva, a imagem da “vinha/videira” tem significado 

sapiencial em Eclesiástico 24,17-21, possibilitando uma relação com os textos de Jo 

4,13; 6,35.
87

 Portanto, pode-se afirmar que o mashal do Quarto Evangelho tem como 

ambiente vital o uso feito pelo Antigo Testamento. Assim sendo, não foi o seu autor que 

criou a imagem da videira, muito embora haja inconfundíveis toques do autor em um 

discurso de revelação cristológica. Como constatado nos textos acima, esta imagem é 
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 LEÓN-DUFOUR, Leitura do Evangelho de São João, vol. III, p. 113. 
85

 “A vinha é o próprio povo escolhido, o povo de Israel. Um pequeno grupo que se tornou forte, 

conduzido a fixar-se como uma planta na terra preparada pelo seu Deus: YHWH” (Is 5,1-8). 
86

 Jr 2,21; 5,10; 12,10-11. No texto da LXX, a tradução do texto do Profeta Jeremias 2,21 é de: “a 

videira verdadeira produzindo frutos”. 
87

 KONINGS, Evangelho segundo João, p. 284. 
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muito presente na tradição veterotestamentária (Is 5,1-7; Jr 2,21; Ez 15,1-8; 19,10-14; 

Sl 80,9-15).
88

 

O vocábulo ἄμπελος
89

 (“pé de vinha, videira”) aparece poucas vezes no Novo 

Testamento, somente três vezes no Quarto Evangelho, nos versículos 1, 4 e 5 desta 

perícope, apresentando-se também uma vez na carta de Tiago em 3,12, fazendo um 

comparativo da videira com a figueira e seus respectivos frutos. No Antigo Testamento, 

o termo aparece na Septuaginta (LXX) vinte e duas vezes. Pode-se afirmar que, no 

Novo Testamento, o termo ἄμπελος é específico do autor do Quarto Evangelho. Já o 

termo ἄμπελον (“vinhedo”) aparece vinte e três vezes no Antigo Testamento, 

especialmente nos livros proféticos anteriormente citados no corpo desta análise, 

aparecendo apenas uma vez em cada Evangelho Sinótico e duas vezes no livro do 

Apocalipse (Mt 26,29; Mc 14,25; Lc 22,18; Ap 14,18-19): 

É inegável que João se move no sulco da tradição que acabamos de evocar. Mas igualmente 

inegável é que ele confere uma impostação própria ao tema. Uma análise mais aprofundada 

demonstra isso. Na alegoria joaneia, a videira “não é antes de tudo o povo messiânico, mas o 

Cristo” (Is 11,1ss: descreveu o Messias como um “rebento”). No AT, Deus tinha uma vinha, e é 

por isso que ela pode dar finalmente os frutos esperados. A prece do salmista foi atendida além 

do esperado. Relacionar as imagens eclesiológicas com Cristo é típico de Jo: ele nunca fala da 

Igreja observando-a de modo direto, mas observa-a em Cristo.
90

 

No decurso para o Novo Testamento, a vinha ou a videira não é a Igreja; é Jesus 

a videira, a verdadeira. Sendo inegáveis os elementos de continuidade entre o Antigo 

Testamento e o Novo Testamento quanto à eclesiologia, há uma novidade que instaura 

descontinuidade: Jesus, o Filho enviado pelo Pai. Jesus é o verdadeiro Israel, 

perfeitamente fiel a Deus.
91

 

O mashal da videira mostra uma virada eclesiológica.
92

 A videira não pode ser 

mais abandonada, jamais ficará deserta nem será arrancada ou queimada. Esta é a 

videira ἡ ἀληθινή (“a verdadeira”). Com a imagem da videira, Jesus parece ocupar o 

                                                           
88

 BLANK, O Evangelho segundo João, p. 140-141. 
89

 Segundo León-Dufour, ao contrário dos Sinóticos, para dizer “vinha” João escolheu o grego ámpelos 

e não ámpelón; mesmo que na Bíblia grega os dois termos sejam usados indistintamente para designar 

Israel, o primeiro significa uma planta única (dizer a “cepa” seria demasiado redutor), ao passo que o 

segundo significa um vinhedo, um conjunto de pés de vinha. Ao escolher ámpelos, o evangelista 

mantém a singularidade de Jesus, embora implicasse nele a pluralidade dos ramos (LEÓN-DUFOUR, 

Leitura do Evangelho de São João, vol. III, p. 115). 
90

 FABRIS; MAGGIONI, Os Evangelhos (II), p. 431. 
91

 BOISMARD; LAMOVILLE, L’Évangile de Jean, p. 369. 
92

 GUEDES, A gênese do discípulo, p. 102. 



58 
 

lugar que antes ocupava o povo de Israel. Ele é a videira que cumpre com fidelidade a 

sua vocação para ser frutífera a Deus, alcançando o que Israel não conseguiu viver.
93

 

O adjetivo ἀληθινή
94

 que acompanha o substantivo ἄμπελος carrega a expressão 

de verdadeiro, real, genuíno, autêntico, em conformidade com a verdade (αλήθεια).
95

 O 

adjetivo ἀληθινή tem também no texto um significado específico de “divino”, em 

confronto à realidade humana e terrestre, sobretudo pelo motivo de abrigar em si a 

ἀλήθεια (verdade), ou seja, o termo é no texto uma fonte de revelação.
96

 O adjetivo 

ἀληθινή dá o tom neotestamentário ao mashal da videira; nele se concentra a força da 

afirmação Ἐγώ εἰμι (“Eu sou”), que provoca no texto a ideia de realização e de 

exclusividade. Assim como o pão proposto por Jesus é verdadeiro porque realiza a 

figura do maná e as promessas da lei (6,32), assim também Jesus, vinha do Pai, realiza 

em sua pessoa a figura da vinha de Israel.
97

 Portanto, no contexto do Quarto Evangelho, 

a videira é verdadeira porque Jesus é a verdade (14,6),
98

 que designa em primeiro lugar 

a realidade divina enquanto se manifesta e pode ser conhecida pelo homem.
99

 

5.1.3 “O meu Pai é o lavrador: aquele que cuida da videira” 

O vocábulo Πατήρ aparece no texto joanino cento e quinze vezes para designar 

“Deus” como o Pai de Jesus.
100

 Nesta perícope em curso, a função do Pai é novidade nas 

Escrituras. Ele é o γεωργός, o lavrador, aquele que cuida. É peculiar esta atribuição de João 

para o Pai de Jesus: καὶ ὁ Πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστιν – “E o meu Pai é o Lavrador”. 

 O papel do Pai como o Lavrador no versículo 1 vai dar continuidade ao tema de 

Jesus em relação à “dependência e subordinação ao Pai” em 14,28, e também enfatiza 

novamente o contraste entre o relacionamento de Jesus com o Pai e os seus adversários: 

“Aqueles que não permanecem e não produzem frutos”. O texto configura uma possível 
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 “É exatamente isto: Jesus não é somente o dom de Deus, mas também a resposta do homem. Nele, 

dom e resposta se unem e encontram seu cumprimento. Na cruz, um dom que morre por nós (dom) e 

ao mesmo tempo um homem morre por Deus (resposta). O Pai encontrou finalmente em Jesus a 

obediência e o amor que se esperava” (FABRIS; MAGGIONI, Os Evangelhos [II], p. 431). 
94

 O adjetivo αληθινός, ή, όν pode ser usado para indicar a excelência de uma realidade em comparação 

com outra que é só figura, anúncio ou antecipação da primeira (1,9: verdadeira luz; 4,23: os 

verdadeiros adoradores; 6,32: verdadeiro pão do céu; 15,1: a videira verdadeira); em outros casos, 

opõe-se simplesmente a “falso” (4,34: refrão; 8,16: juízo; 17,3: Deus; 19,35: testemunho) (MATEOS; 

BARRETO, Vocabulário teológico do Evangelho de São João, p. 277). 
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 GINGRICH, Léxico do Novo Testamento Grego-português, p. 16. 
96

 BLANK, O Evangelho segundo João, p. 142. 
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 LEÓN-DUFOUR, Leitura do Evangelho de São João, vol. III, p. 116. 
98

 GUEDES, A gênese do discípulo, p. 103. 
99

 MATEOS; BARRETO, Vocabulário teológico do Evangelho de São João, p. 277. 
100

 SCHRENK; QUELL. πατήρ. In: KITTEL; FRIEDRICH (ed.), Grande Lessico del Nuovo Testamento, 

vol. IX, p. 1253. 
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recuperação do laço de subordinação entre a vinha e o vinhateiro, que se exprime no Antigo 

Testamento no vínculo entre Israel e Deus.
101

 O Deus (YHWH) é aquele que cuida da 

vinha, atividade que está ligada ao campo: tanto à agricultura, que é mais comum, quanto ao 

pastoreio (Jr 38,24).
102

 

O texto apresenta o Pai como superior a Jesus, dando sequência ao tema da 

subordinação, mas também evidenciando o tema da “reciprocidade” entre “o Pai e o Filho”. 

Se a “videira” é Jesus (Filho), dependente do lavrador (Pai) para o seu cuidado e 

alimentação, o lavrador (Pai) tem suas expectativas na videira (Filho), pois dela se espera os 

bons frutos: a fidelidade. 

O Pai é o que planta, poda e limpa a vinha, para que, unidos ao Filho, os discípulos 

possam produzir muitos frutos para a sua glorificação. O autor do Quarto Evangelho 

apresenta Jesus, antes de tudo, como ὁ υἱὸς,
103

 ou seja, “o Filho”, reforçando a característica 

decisiva da missão de Jesus: sua autoridade como testemunha da verdade, o Filho único que 

vem para salvar.
104

 

O movimento da perícope 15,1-8 convoca o leitor a uma atenção à figura do Pai que 

é o γεωργός, aquele que cultiva e ao final, como proprietário da vinha, espera os frutos, sua 

glorificação (15,8). Decerto a expectativa dos bons frutos liga o texto joanino à tradição 

veterotestamentária, particularmente a Isaías e a Jeremias, onde se esperavam uvas boas.
105

 

Constata-se que o texto joanino reapresenta uma perspectiva teocêntrica, muito 

particularmente presente na tradição judaica:
106

 

Mas – e aí reside a ousadia joanina – o face-a-face de Deus é aqui o próprio Filho; apenas ele é a 

planta da vinha que apresenta ramos fecundos. O referencial tradicional – a comunidade que reúne e 

que deve frutificar para a sua glória – é mantido por Jo, mas preenchido pela identidade do filho, 
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 LEÓN-DUFOUR, Leitura do Evangelho de São João, vol. III, p. 116. 
102

 Nem no Antigo Testamento nem no Novo Testamento, Deus tem esta função de 

“agricultor/lavradror/vinhateiro”; há nos textos proféticos uma função de plantar (Is 5,1-4; Jr 2,21 e 

mais dezenas de vezes). A apresentação do agricultor/lavrador/vinhateiro sendo o Pai é também 

autorrevelação de Jesus (GUEDES, A gênese do discípulo, p. 104). 
103

 Ibidem, p. 105. Ver “Filho de Deus”: Jo 1,34.49; 3,18; 5,25; 10,36; 11,4.27; 19,7; 20,31; Filho do 

Homem: 1,51; 3,13.14; 5,27; 6,27.53.62; 8,28; 9,35; 12,23.34; 13,31; Filho: 3,35.36; 

5,19.20.21.23.26; 6,40; 8,35.36; 12,36; 14,13; 17,1.2. Sobretudo neste absoluto ὁ υἱὸς, além de uma 

chave cristológica, sendo totalmente relacionado ao Pai, lança grande luz para o entender relacional do 

discípulo que só existe “a partir de” e na “permanência em”. 
104

 LÉTOURNEAU, Jésus, Fils de l‟homme et Fils de Dieu, p. 416. 
105

 GUEDES, A gênese do discípulo, p. 105. 
106

 Vê-se que no conjunto do Quarto Evangelho resguarda-se o monoteísmo judaico, mas abre-se a 

perspectiva para a aceitação da missão de Jesus como realização inequívoca do agir de Deus no 

mundo. Em Jesus, é o Pai quem age (3,17). Nas palavras de Jesus, é o Pai quem fala (3,34). Portanto, 

a vida e as palavras de Jesus expressam sua filiação numa dimensão de profunda relação perene e 

amorosa de intimidade e unidade com o Pai: “Eu e o Pai somos um” (10,30); “Como tu, Pai, estás em 

mim e eu em ti” (17,21). 
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Aquele que o Pai enviou ao mundo e que está “entre nós” (1,14). […] Depois da longa história dos 

reiterados apelos feitos por Deus e dos fracassos na resposta dada pelos homens. O Filho realiza em 

sua pessoa, e como por acréscimo, aquilo a que visava a figura: ele dá o corpo à vinha da paz 

anunciada por Is 27,2-6. Mais que isso, segundo a anterioridade que Jo reconhece no filho, a intenção 

do texto poderia ser mais radical: desde sempre, a aliança de Deus com os homens dizia respeito 

Àquele que instituía em si mesmo.
107

 

A frase Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος – “Eu sou a videira” – assume toda a sua significação 

com aquilo que a completa: καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστιν – “e o meu Pai é o Lavrador”. 

Essa frase manifesta claramente que a figura com que Jesus se identifica é a vinha de que 

falavam os profetas, plantada outrora por Deus e objeto do seu amor, isto é, a comunidade 

da Aliança. 

No relacionamento entre a videira e seu lavrador, nota-se que o nível alegórico 

dialoga com o real no dinamismo da perícope. O lavrador está sempre atento ao 

desenvolvimento fecundo dos ramos; não é apenas o dono da vinha, como nos textos do 

Antigo Testamento, mas Ele mesmo trabalha (5,17), poda, corta fora os ramos secos e 

limpa os sadios para que produzam mais frutos. 

5.2 O labor do “Pai”: o Lavrador 

2a: πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπὸν, 

2b: αἴρει αὐτό, 

2c: καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, 

2d: καθαίρει αὐτὸ 

2e: ἵνα καρπὸν πλείονα φέρῃ. 
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 LEÓN-DUFOUR, Leitura do Evangelho de São João, vol. III, p. 117. 
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Uso/ 

Significado 

 

Vocábulo: 

Forma Léxica 

2a πᾶν Adjetivo - - - Acus. - N S Todo, todo o 

tipo de 

πᾶς 

κλῆμα Substantiv

o 

- - - Acus. - N S Ramo, galho, 

vara 

κλῆμα 

ἐν Preposição - - - - - - - Em, dentro de, 

no meio de 

ἐν 

ἐμοὶ Pronome 

Pessoal 

- -  Dat 1ª  - S Mim, (Eu) ἐγώ 

μὴ Advérbio 

de 

Negação 

- - - - - - - Não (usado 

para negação 

qualificada) 

μὴ 

φέρον  Verbo Pres. Part. Atv Acus. - N S Transportar, 

trazer para 

fora, produzir 

φέρω 

καρπὸν Substantiv

o 

- - - Acus. - M S Fruto καρπός 

2b αἴρει Verbo  Pres. Ind. Atv - 3ª  - S Levantar, tirar, 

remover, 

arrancar 

αἴρω 

αὐτό Pronome 

Pessoal 

- - - Acus 3ª  N S Ele/Ela, 

mesmo 

αὐτός 

2c καὶ Conjunção 

Aditiva 

- - - - - - - e, também, 

ainda, até, 

mesmo 

καὶ 

πᾶν  Adjetivo - - - Acus. - N S Todo, todo o 

tipo de 

πᾶς 

τὸ Artigo 

Definido 

- - - Acus. - N S o ὁ, ἡ, τό 

καρπὸν Substantiv

o 

- - - Acus. - M S Fruto καρπός 

φέρον Verbo Pres. Part. Atv Acus. - N S Transportar, 

trazer para 

fora, produzir 

φέρω 

2d καθαίρει  Verbo Pres. Ind. Atv - 3ª  - S Limpar, 

purificar, podar 

καθαίρω 

αὐτὸ Pronome 

Pessoal 

- - - Acus. 3ª  N S Ele/Ela, 

mesmo 

αὐτός, αὐτή, 

αὐτό 

2e ἵνα  Conjunção - - - - - - - Para que, a fim 

de que, de 

modo que 

ἵνα 

 καρπὸν Substantiv

o 

- - - Acus. - M S Fruto καρπός 

 Πλείονα Adjetivo 

(Comparat

ivo) 

- - - Acus. - M S Mais, maior, de 

maior valor, 

muito 

πλείων, εῖον 

 φέρῃ. Verbo Pres. Sub. Atv - 3ª - S Transportar, 

trazer para 

fora, produzir 

φέρω 
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O versículo 2 apresenta o agir do “Pai” como ὁ γεωργός, revelado por Jesus no 

versículo anterior. Toda videira possui seus ramos frutíferos e infrutíferos. O autor do 

texto atribui ao sujeito as ações naturais, porém enfáticas do Pai lavrador/vinhateiro. O 

ramo que está enxertado na videira estéril e não apresenta frutos ele o corta, removendo-

o da videira. E o ramo frutífero ele também o corta, podando-o, para torná-lo ainda mais 

fecundo. 

O texto em análise ressalta os detalhes da sua construção: os segmentos 2a e 2c 

apresentam as circunstâncias que conduzem o agir do Sujeito (Pai) – πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ 

μὴ φέρον καρπὸν e καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον – ambos se iniciam com πᾶν / καὶ πᾶν. 

Seguidamente, o texto apresenta a ação do lavrador/vinhateiro nos segmentos 2b e 2d: 

αἴρει αὐτό / καθαίρει αὐτὸ, similarmente, respondem terminando com o pronome αὐτὸ. 

Como visto, as orações são bem articuladas e manifestam-se como orações principais do 

período, distinguindo-se no jogo dos dois verbos com sonoridades semelhantes: αἴρει e 

καθαίρει.
108

 Para o ramo estéril é aplicado o verbo αἴρει (ele corta, removendo – 

arrancando, tirando), para o ramo frutífero, o καθαιρει (ele corta, porém, como poda). 

Esta ideia é concluída no seguimento 2e com a conjunção conclusiva ἵνα, expressando o 

objetivo das ações do lavrador/vinhateiro: ἵνα καρπὸν πλείονα φέρῃ – “a fim de que 

produza muitos frutos”.
109

 

No versículo 3, há o adjetivo καθαρός, que significa “líquido, puro”, 

correspondente ao segundo verbo, καθαίρει (“purificar”, “limpar”), como parte de uma 

associação de ideias. O uso do vocábulo καθαίρει não é frequente na Bíblia grega; é um 

hápax legomenon, uma ideia própria do autor e aparece no texto do Quarto Evangelho 

apenas neste versículo. O uso de αἴρει (levantar, tirar, remover) para o sentido de cortar 

os galhos soa na língua grega de modo estranho.
110

 Pressupõe-se que os verbos αἴρει e 
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 Segundo Brown, o autor usa uma παρονομασία (recurso estilístico como figura de som que consiste 

na aproximação de palavras semelhantes pelos sons, mas de sentidos diferentes, ou seja, é o emprego 

de palavras parônimas). Apesar das possíveis raízes semitas desta parábola alegórica, a construção da 

frase no grego tornou-se um veículo essencial para expressar a ideia do autor (BROWN, Giovanni, p. 

794-795). 
109

 No versículo 6 se verá o que acontecerá com os ramos que não produzem frutos. O autor usa cinco 

verbos para expressar a consequência daquele que, ouvindo as palavras de Jesus, não permanece 

n’Ele. Esta condição é apresentada com dois aoristos passivos (ἐβλήθη e ἐξηράνθη – “é lançado” e “é 

secado”), dois presentes (συνάγουσιν, βάλλουσιν – “juntam” e “lançam”), sendo que o último é 

passivo (καίεται – “queimado”) (MATEOS; BARRETO, O Evangelho de São João, p. 640-64). 
110

 Segundo Carson, diversos escritores populares, remontando direta ou indiretamente A. W. Pink 

(Exposition of the Gospel John, 3 volumes. [Cleveland Bible Trth Depot, 1929] 3. 337), afirmam que 

airô não significa nesta passagem “corta” (NVI), e sim “ergue [do chão]” – isto é, os ramos sem frutos 

são erguidos para que possam ser expostos ao sol, que lhes era negado, e, assim, se tornem ricamente 

frutíferos. Entretanto, de suas 24 ocorrências no Quarto Evangelho, αἴρω pode ser traduzido por 

“pegar” ou “erguer” oito vezes (5,8-12; 8,59; 10,18.24, e por “tirar” ou “remover” 16 vezes (1,29; 
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καθαίρει foram escolhidos não porque descrevessem o trabalho da vinha, mas para a sua 

aplicabilidade à mensagem de Jesus e seus seguidores.
111

 

Como já constatado, o autor usa alguns recursos estilísticos na construção do 

versículo, salientando a autonomia dos signos linguísticos, no qual as palavras e 

expressões ganham significados de acordo com sua intenção:
112

 a παρονομασία, 

apresentando os verbos com sonoridades símiles e sentidos diferentes; e o anacoluto, 

que antecipa o objeto ao sujeito e ao verbo, sendo que o sujeito está subentendido no 

contexto, para assim destacá-lo nas duas frases.
113

 Seguem condições opostas: 2a πᾶν 

κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπὸν / 2c καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, usando a inversão de 

“verbo e substantivo / substantivo e verbo”, gerando um paralelismo antitético. 

A palavra κλῆμα, usada para expressar o “ramo”, é encontrada três vezes no 

conjunto do texto (15,2.4.6), sem nenhuma outra ocorrência no Novo Testamento, uma 

expressão própria do autor do Quarto Evangelho. Em alguns outros textos 

neotestamentários, o substantivo κλάδος indica o ramo, o galho ou o rebento (Mt 13,32; 

21,8; 24,32; Mc 4,32; 13,28; Rm 11,16-21), significando os “ramos” menores de uma 

árvore. 

O lavrador/vinhateiro tem a função de “tirar/arrancar” o ramo que não produz 

fruto, como em outros textos bíblicos, em que se encontra o necessário “corte” para 

“toda árvore que não produz bom fruto” (Dt 32,32; Mq 7,1; Mt 3,10). Nas tradições do 

Antigo Testamento fala-se de “podar” como ação ligada à realidade das videiras 

infrutíferas (Jr 5,10; Ex 17,7).
114

 Ademais, na primeira carta de João se fala dos que 

saíram do meio da comunidade e que não pertenciam à mesma – ἐξ ἡμῶν ἐξῆλθαν ἀλλ’ 

οὐκ ἦσαν ἐξ ἡμῶν – “saíram do meio de nós, mas não eram dos nossos” – (1Jo 2,19); 

estes parecem ser os ramos não produtivos:
115

 

                                                                                                                                                                          
2,16; 11,39.41.48; 15,2; 16,22; 17,15; 19,15.31.38 [bis]; 20,1.2.13.15). O mais importante, embora o 

verbo por si mesmo possa ter o significado de “erguer” (Jeremias, TDNT 1.185), é que no contexto de 

viticultura esse não é o significado mais comum (CARSON, O comentário de João, p. 519). 
111

 BROWN, Giovanni, p. 795. 
112

 PARENTE, O domínio da estilística, p. 89-104. 
113

 BLASS; DEBRUNNER, Grammatica del Greco del Nuovo Testamento, §466,3: “Singular é o 

fenômeno do anacoluto depois de πᾶν, no qual um uso linguístico semita deu uma marca decisiva à 

tendência da língua popular”. Influxo semítico na sintaxe: na qual se antecipa a frase com πᾶν (casus 

pendens), e depois se volta ao pronome pessoal (GUEDES, A gênese do discípulo, p. 106-107). 
114

 Este dito talvez tenha sido formulado como advertência aos cristãos que tentavam “esconder” sua fé 

sob perseguição (12,43) (BROWN; FITZMYER; MURPHY, Novo comentário bíblico – São 

Jerônimo, p. 797). 
115

 GUEDES, A gênese do discípulo, p. 107. 
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O texto não diz como é feita a limpeza, dado que os que estão com Jesus já estão limpos por 

causa da palavra. Jesus é a palavra criadora, eficaz; sua palavra leva a marca do seu ser palavra. 

Se é o Pai que limpa, também os discípulos são limpos pelo Pai. O Pai o faz com a palavra de 

Jesus, ou mesmo com a Palavra Jesus. Estar nele é estar limpo. De qualquer modo, o agricultor 

estará sempre conferindo a vivacidade dos ramos, ou seja, a qualidade da relação com Jesus a 

videira.
116

 

Assim sendo, no cuidado com a vinha, o Pai, Lavrador/Vinhateiro tem outra 

ação, a de “limpar/purificar” o ramo que produz fruto. A imagem de purificação dos 

ramos produzidos não se encontra nem no Antigo Testamento nem no Novo 

Testamento.
117

 

5.3 A palavra que purifica os discípulos de Jesus 

3a: ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε 

3b: διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν 

                                                           
116

 Ibidem, p. 108. 
117

 BOISMARD; LAMOVILLE, L’Évangile de Jean, p. 369. 
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Uso/ 

Significado 

 

Vocábulo: 

Forma Léxica 

3a ἤδη  Advérbio - - - - - - - Já, agora, 

finalmente 

ἤδη 

ὑμεῖς Pronome 

Pessoal 

- - - Nom. 2ª  - P Vós, vocês σύ, σοῦ, σοί, 

σέ 

καθαροί Adjetivo - - - Nom. - M P Limpo, puro, 

sem mistura 

καθαρός, ά, όν 

ἐστε Verbo Pres. Ind. Atv - 2ª - P Ser, estar 

(Eu sou, existo) 

εἰμί 

3b διὰ  Preposição - - - - - - - Através de, por 

meio de, em 

virtude de, por 

razões de, por 

causa de. 

Διά 

τὸν Artigo 

Definido 

- - - Acus. - M S o ὁ, ἡ, τό 

 λόγον Substantiv

o 

- - - Acus. - M S Uma palavra, 

uma 

declaração, um 

discurso 

λόγος, ου, ὁ 

 ὃν Pronome 

Relativo 

- - - Acus. - M S Que  ὅς, ἥ, ὅ 

 λελάληκα Verbo Perf. Ind. Atv - 1ª - S Falar, dizer, 

pronunciar 

Λαλέω 

 ὑμῖν Pronome 

Pessoal 

- - - Dat. 2ª  - P Vós, vocês σύ, σοῦ, σοί, 

σέ 
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O texto se ausenta do discurso metafórico, aplicando a mensagem do versículo 2 

para a realidade dos interlocutores de Jesus. O simbolismo parabólico indireto cede 

espaço ao discurso direto.
118

 O autor usa ὑμεῖς como termo correlativo de κλῆμα, o 

ramo do versículo 2. O advérbio ἤδη com o pronome ὑμεῖς torna a oração enfática: “já, 

agora, finalmente” os ouvintes estão “limpos” (καθαροί). O uso do adjetivo καθαροί é 

retomado como qualidade da ação do verbo καθαίρω no versículo 2, para aqueles que 

ouvirem a palavra. 

O texto apresenta a ação do sujeito do versículo 2: καθαίρει como consequência 

da διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν – “por causa da palavra que vós ouvistes”. A 

preposição διά com o artigo e o substantivo no acusativo τὸν λόγον traz a ideia de “por 

causa de” “pelo motivo de” ou “em consequência de”. 

A oração demonstra na sua construção o objetivo de trazer clareza aos seus 

ouvintes. Revela a realidade dos ramos (κλῆμα): “vós” (ὑμεῖς) – os discípulos de Jesus. 

Como também explica os motivos ou razões que levam à “limpeza” dos ramos. Como 

podem ser podados/limpos? διὰ τὸν λόγον. Qual palavra? ὃν λελάληκα ὑμῖν. 

A palavra (λόγον) tem poder de purificar, limpar, porque é pura (καθαρός), 

transmite pureza aos que a escutam. Evidencia-se no conjunto do versículo que a escuta 

da Palavra aciona o agir do “Pai”, sujeito do versículo 2 que tem a função de “limpar” o 

ramo que produz fruto. 

O segmento 3a: ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε – “vós já estais limpos”, evidencia com 

o adjetivo καθαροί uma ligação das ideias do versículo 3 com o versículo 2, elaborando 

uma condição para produzir muitos frutos: ser purificado, limpo. A oração aparece 

também em 13,10. Das quatro ocorrências do adjetivo no Quarto Evangelho, três estão 

no contexto do discurso do “lava-pés”, apontando o sentido de uma pureza que é fruto 

da relação com Jesus.
119

 

A palavra (λόγος) aparece apenas uma vez na perícope e 40 vezes no Quarto 

Evangelho,
120

 no qual significa todo o ensinamento de Jesus.
121

 Na expressão ἤδη ὑμεῖς 

καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν, compreende-se que o vocábulo λόγος 

não é um puro termo formal, mas contém sempre a concretude da “palavra falada”, 

dirigida neste caso por Deus ao mundo. A essência específica do termo λόγος no Novo 

                                                           
118

 BROWN, Giovanni, p. 795. 
119

 HAUCK, καθαρός. In: KITTEL; FRIEDRICH (ed.), Grande Lessico del Nuovo Testamento, vol. IV, 

p. 1282-1290. 
120

 Jo 1,1; 1,14; 2,22; 4,37.39.41.50; 5,24.38; 6,60; 7,36.40; 8,31.37.43.51.52.55; 10,19.35; 12,38.48; 

14,23.24; 15,3.20.25; 17,6.14.17.20; 18,9.32; 19,8.13; 21,23. 
121

 BROWN, Giovanni, p. 795. 



66 
 

Testamento não está no vocábulo e na forma como tal, mas na relação concreta com 

aquele que fala.
122

 

No prólogo, há a essência do λόγος, constituída por χάριτος e ἀληθεία em 1,14. 

Todo o conteúdo da revelação trazida em Jesus (Jo 1,17b) pelo evangelista parece 

concretizar o νόμος mosaico, a Torá (Jo 1,17a).
123

 A escolha do termo não é acidental, 

uma vez que a Torá é a “palavra”. A intenção do autor é apresentar o λόγος que se 

encarnou justamente para que nele se manifestasse a antítese com a Torá. Há no Salmo 

119 o vocábulo no hebraico ָדָבר (dabar), traduzido na LXX por λόγος.
124

 Jesus não 

apenas transmite e promulga a Torá, mas é ele mesmo Torá, nele acontece propriamente 

a Palavra de Deus.
125

 

O termo perpassa todo o conjunto do Evangelho,
126

 no qual todas as palavras de 

Jesus (ῥήματά) dentro dos textos constituem “a palavra de Jesus” (λόγος): 

 2,22/5,47: creram na Escritura e na palavra dita por Jesus; 

 4,41.50: Crer em Jesus por causa da sua palavra; 

 5,24: Quem escuta a palavra tem vida eterna e não cai no julgamento, mas 

passa da morte à vida; 

 6,63: As palavras de Jesus são “espírito e vida”; 

 6,68: As palavras de Jesus são palavras de vida eterna; 

 8,31/15,7: Permanecer na palavra de Jesus; 

 8,51/14,24/15,20: Se pode guardar ou não guardar a palavra de Jesus; 

 8,51: Quem guarda a palavra de Jesus não verá a morte eternamente; 

 12,48: A aceitação ou não aceitação das palavras de Jesus, 

 14,24/17,8: Quem escuta a palavra de Jesus escuta a palavra do Pai que o 

enviou; 

 15,3: Quem escuta e guarda a palavra se torna puro. 

As palavras e a revelação que Jesus havia feito trazem purificação/limpeza. 

Porém, seguindo a ideia do autor, para seu ouvinte manter-se “limpo” ou purificado 

                                                           
122

 KITTEL, λέγω, λόγος, ῥῆμα, λαλέω. In: KITTEL; FRIEDRICH (ed.), Grande Lessico del Nuovo 

Testamento, vol. IV, p. 289. 
123

 GUEDES, A gênese do discípulo, p. 111. 
124

 KITTEL, λέγω, λόγος, ῥῆμα, λαλέω. In: KITTEL; FRIEDRICH (ed.), Grande Lessico del Nuovo 

Testamento, vol. IV, p. 376-377. 
125

 Ibidem, p. 378. 
126

 GUEDES, A gênese do discípulo, p. 111. 
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necessita de um esforço, mantendo-se atento ao apelo do mestre: μείνατε ἐν ἐμοί – 

“permanecei em mim”. 

5.4 Permanecer: que haja habitação mútua 

4a: μείνατε ἐν ἐμοί, 

4b: κἀγὼ ἐν ὑμῖν. 

4c: καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ 

4d: ἐὰν μὴ μένῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, 

4e: οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς 

4f: ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μένητε. 
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Significado 

 

Vocábulo: 

Forma Léxica 

4ª μείνατε Verbo Aor. Imp. At

. 

- 2ª  - P Permanecer, 

habitar em, 

ficar 

μένω 

ἐν Preposição - - - - - - - Em, no meio 

de, dentro de, 

no meio de 

ἐν 

ἐμοί Pronome 

Pessoal 

- -  Dat 1ª  - S Mim (Eu) ἐγώ 

4b κἀγὼ  Pronome 

pessoal 

- - - Nom. 1ª  - S καὶ + ἐγώ = 

E eu, também 

eu 

κἀγώ 

ἐν Preposição - - - - - - - Em, no meio 

de, dentro de, 

no meio de 

ἐν 

ὑμῖν Pronome 

Pessoal 

- - - Dat. 2ª  - P Vós, vocês σύ, σοῦ, σοί, 

σέ 

4c καθὼς  Advérbio - - - - - - - Assim como, 

de acordo com, 

na medida em 

que, tal como 

καθώς 

τὸ Artigo - - - Nom. - N S O ὁ, ἡ, τό 

κλῆμα Substantiv

o 

- - - Nom. - N S Ramo, galho, 

vara 

κλῆμα, ατος, 

τό 

οὐ Advérbio - - - - - - - Não (é a 

negação 

objetiva, da 

realidade, do 

indicativo) 

οὐ 

δύναται Verbo Pres. Ind. Me

d 

ou 

Pas

s 

- 3ª  - S Poder, para 

mostrar a 

capacidade/ 

habilidade 

δύναμαι 

καρπὸν Substantiv

o 

- - - Acus. - M S Fruto καρπός, οῦ, ὁ 

φέρειν Verbo Pres. Inf. Atv - - - - Transportar, 

trazer para 

fora, produzir 

φέρω 
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Para alcançar o “estado” perdurável de pureza do versículo 3, o autor adiciona 

uma condição de contínua “persistência fiel”: a necessidade de atender à exortação de 

Jesus para permanecer n’Ele: μείνατε ἐν ἐμοί – “permanecei em mim”, como os ramos 

são enxertados na videira e produzem frutos. É a primeira vez que aparece o verbo μένω 

nas sete ocorrências da perícope com o verbo no imperativo (μείνατε). Nota-se que esta 

exortação não é para fazer algo nem para produzir frutos, mas para permanecer em 

Jesus. 

ἀφ’ Preposição - - - - - - - A partir de 

(ponto de 

partida) 

ἀπό 

ἑαυτοῦ Pronome 

reflexivo 

- - - Gen. 3ª  N S de si mesmo, 

dela mesma, a 

própria 

(pessoa) 

ἑαυτοῦ, ῆς, οῦ 

4d ἐὰν  Conjunção - - - - - - - Se, caso (no 

caso de) 

ἐάν 

μὴ Advérbio - - - - - - - Não (negação 

volitiva, 

subjetiva, da 

eventualidade, 

do subjuntivo) 

μὴ 

μένῃ Verbo Pres. Sub. Atv - 3ª  - S Permanecer, 

habitar em, 

ficar 

μένω 

ἐν Preposição - - - - - - - Em, no meio 

de, dentro de, 

no meio de 

ἐν 

τῇ Artigo - - - Dat. - F S a ὁ, ἡ, τό 

ἀμπέλῳ Substantiv

o 

- - - Dat - F S Videira  ἄμπελος, ου, ἡ 

4e οὕτως  Adverbio - - - - - - - Ainda não, não 

ainda, ninguém 

mais 

οὕτως 

οὐδὲ Advérbio - - - - - - - Nem mesmo, 

não 

οὐδὲ 

ὑμεῖς Pronome 

Pessoal 

- - - Nom. 2ª  - P Vós, vocês σύ, σοῦ, σοί, 

σέ 

4f ἐὰν  Conjunção - - - - - - - Se, caso (no 

caso de) 

ἐάν 

μὴ Advérbio - - - - - - - Não (negação 

volitiva, 

subjetiva, da 

eventualidade, 

do subjuntivo) 

μὴ 

ἐν Preposição - - - - - - - Em, no meio 

de, dentro de, 

no meio de 

ἐν 

ἐμοὶ Pronome 

Pessoal 

- -  Dat 1ª  - S Mim, (Eu) ἐγώ 

μένητε Verbo Pres. Sub. Atv - 2ª - P Permanecer, 

habitar em, 

ficar 

μένω 
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Como já constatado, observa-se mais uma vez a meticulosa construção da 

perícope. Há uma delicadeza na criação dos períodos gramaticais. No segmento 4a, o 

verbo aparece na segunda pessoa do plural e o pronome, na primeira pessoa do singular; 

em seguida a oração 4b apresenta os pronomes na primeira pessoa do singular e na 

segunda pessoa do plural. Ambos expressam um imperativo mútuo: “permaneçamos um 

no outro”,
127

 que haja habitação mútua, ou seja, uma das três “fórmulas da imanência 

recíproca” encontradas na perícope (4ab; 5cd; 7ab).
128

 

O texto dá um tom de continuidade na relação de Jesus e seus discípulos. Os 

períodos no seu conjunto apresentam cláusulas imperativas e concessivas, presumindo, 

na realidade dos discípulos, um significado mais fino e evoluído, seja nas condições de 

permanência mútua ou não permanência. A relação mútua traz a imagem da necessidade 

de o ramo estar intimamente ligado à videira como conectivo vital, supondo na 

realidade a inevitabilidade dos discípulos permanecerem em Jesus, a fonte legítima da 

vida. 

Os segmentos 4c, 4d, 4e e 4f são elaborados com períodos hipotéticos,
129

 criando 

paralelismos e uma estrutura formada por uma oração subordinada – “prótase” ou 

“antecedente” – e uma oração principal – “apódose” ou “consequente”. A prótase é 

indicada com frases comparativas iniciadas pelos advérbios καθὼς (4c) e οὕτως (4e), e a 

apódose é evidenciada nos segmentos 4d e 4f através da conjunção condicional ἐὰν, 

seguida pelo advérbio de negação μὴ, indicando a condição expressa no verbo μένω, 

que envolve a noção semântica modal de possibilidade.
130

 O redator do texto acentua 

uma inversão nas orações: inicia apontando a consequência (apódose) e em seguida o 

período condicional (prótase). Ademais, identifica-se a inversão do verbo μένω com o 

                                                           
127

 Segundo Carson, a sintaxe é estranha: o incisivo imperativo na primeira oração não pode ser 

facilmente reduzido a essa exortação mútua, e a forma, em grego, normalmente usada para expressar 

ideia é o subjuntivo hortativo. Os seguimentos 4a e 4b podem ser entendidos como: 1) Condicional: 

“se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês”; 2) Comparação: “Permaneçam em 

mim, como eu permaneço em vocês” (o grego permite isso: a segunda frase não tem verbo, mas 

simplesmente “e eu em vocês”); 3) Imperativo mútuo: “permaneçamos um no outro” (CARSON, O 

comentário de João, p. 516). 
128

 Hauck diz que a esta imanência recíproca está ligada aquela “inahabitação permanente de Cristo e de 

Deus no crente”, e também a “morada” preparada por Jesus para os seus (Jo 14,2.23) (HAUCK, μένω. 

In: KITTEL; FRIEDRICH, (ed.), Grande Lessico del Nuovo Testamento, vol. VII, p. 32). 
129

 Os dois períodos hipotéticos (4cd; 4ef) amarraram a imagem da videira/ramos com a realidade 

Jesus/discípulos (GUEDES, A gênese do discípulo, p. 114). 
130

 BITTENCOURT, A construção condicional hipotética e a modalidade, p. 75-96. 
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adjunto adverbial de lugar ἐν nos segmentos 4d e 4f: μένῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ / ἐν ἐμοὶ 

μένητε.
131

 

5.4.1 O verbo μένω – Permanecer 

Nos textos do Quarto Evangelho o verbo μένω possui uma relevância teológica 

nas denominadas “fórmulas de imanência”.
132

 O autor apresenta Jesus como aquele que 

exige que os “seus” permaneçam nele (15,4-7), como ele permanece nos “seus” 

(fórmula de imanência recíproca – 15,5). Com as mesmas ideias do Quarto Evangelho, 

encontram-se na primeira carta de João as fórmulas de imanência (2,6.24.27s; 3,6.24; 

4,12s.15s), referindo-se à permanência em Deus e outras vezes ao permanecer em 

Cristo, expressas tanto no indicativo como no imperativo.
133

 O autor do Evangelho não 

deixa dúvidas de que o significado primário do versículo 4 é a união do discípulo com 

Jesus. Para tal fim, o redator repete nesta seção três vezes o verbo μένω, enfatizando o 

propósito de permanecer. 

O termo μένω na cultura helênica carrega o significado de “permanecer num só 

lugar”, num determinado tempo, com alguma pessoa. Quando é usado em contextos 

metafóricos, o verbete oferece outros conceitos, podendo significar “honrar um acordo”, 

como também enfrentar com firmeza algumas circunstâncias difíceis ou mudança de 

modo geral.
134

 

Na LXX, μένω traduz cerca de 16 palavras hebraicas, sendo a mais comum delas 

 amad (“ficar de pé”, “permanecer”). Raras vezes significa “permanecer num‘– עמד / ָעַמד

só lugar” (Ex 9,8; Lv 13,23). Às vezes significa esperar (Gn 45,9; Jó 36,2). Geralmente, 

diz respeito à existência ou contínua validez de alguma coisa. Um voto é “válido” (Nm 

30,4[5]; 30,9[10]) ou inválido (Nm 30,5.12 [6,13]). As riquezas dos ímpios não 

permanecem (Jó 15,29). A Salvação dos justos permanece para sempre (Sl 

112[111],3.9). 

                                                           
131

 Estes detalhes estruturais e de intercessão de imagem e realidade reforçam a fusão dos horizontes e 

facilitam ao leitor e ao ouvinte visualizarem o que ouvem, absorvendo mais densamente o que é 

proclamado (GUEDES, A gênese do discípulo, p. 115). 
132

 HUBNER, μένω. In: BALZ; SCHNEIDER, Diccionario Exegetico Del Nuevo Testamento, vol. II, p. 

222-224. 
133

 Ibidem, p. 223: Segundo Hubner, pensa-se no fato de permanecer como um ambiente ou uma esfera, 

no qual não deve ser entendido em sentido místico. Corresponde em certo modo as fórmulas 

recíprocas à alternância entre ἐν Χριστῷ e Χριστός ἐν ὑμῖν em Paulo. 
134

 O vocábulo μένω se encontra em Homero e relaciona-se com o latim maneo (MUNZER, μένω. In: 

COENEN; BROWN, Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, vol. II, p. 1650). 
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No Antigo Testamento, o verbo é usado singularmente quando se desenvolve 

temas no tocante a Deus, no seu relacionamento com o homem que não é rompido por 

ele (Sl 112[111],3.9) e, sendo assim, permanece a Sua palavra (Is 40,8) e a Sua verdade 

(Sl 117[116],2). Deus fica à espera para mostrar misericórdia (Is 30,18).
135

 

O termo aparece no conjunto do Novo Testamento 118 vezes, tendo 40 

ocorrências no Quarto Evangelho e 24 nas epístolas de João. Apresenta diversos 

significados nos vários textos neotestamentários: “ficar num lugar” (Lc 19,5) ou “ficar 

com uma pessoa” (Lc 24,29; Mt 26,38); “continuar a existir” por um tempo específico 

(Mt 11,23); “morar” (Jo 1,38); ou, metaforicamente, “ater-se a” ou manter-se firme 

numa doutrina (2Tm 3,14; 2Jo 9); permanecer em comunhão com (Jo 14,10); “ficar no 

estado de solteiro” (1Cor 7,40); “ficar firme”, “passar no teste”, quando as obras da 

pessoa são julgadas (1Cor 3,14); “permanecer vivo”, “não ter morrido” (1Cor 15,6).
136

 

Todavia, no pensamento neotestamentário, como foi apresentado anteriormente, 

os conceitos da tradição veterotestamentário acerca do verbete são similarmente 

encontrados. O caráter imutável de Deus, que sustenta a Sua Palavra, a qual permanece 

para sempre (1Pd 1,23 – Dn 6,20 / 1Pd 1,25 – Is 40,8), a constância de Deus se tornou 

visível mediante a missão e a vida de Jesus, o Messias, que continua/permanece para 

sempre (Hb 7,24 – Dn 6,26; Sl 102[101],12): 

Na parábola da vinha, 15,1-8 (mais exatamente nos versículos 4-8), João usa 7 vezes o verbo 

“permanecer” (ménein) para exprimir a união entre o tronco e os ramos, ou seja, entre Jesus e os 

fiéis. Mais 4 vezes na explicação, versículos 9-17. João usa essa representação não apenas em 

relação a Jesus, como aqui, mas também em relação ao Pai (14,10; e 17,23, sem usar o verbo) e 

ao Espírito (14,11; 14,20). O sentido é o da imanência, a mútua inabitação de Deus (ou Jesus, ou 

o Paráclito) nos seus e deles em Deus. Não se trata de uma mera “união moral” entre os fiéis e 

Jesus/Deus. Da parte de Deus (em Jesus) trata-se de presença salvífica, como a Morada (shekiná) 

de Deus no meio do povo (a Tenda no deserto, o Templo em Jerusalém…); e, na medida em que 

abrimos espaço para sua presença no meio de nós e em nós, também nós “permanecemos” no 

âmbito dele.
137
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 Ibidem, p. 1650: nos textos do livro de Salmos e do Profeta Isaías, especialmente a constância de 

Deus é ressaltada em contraste com a mutabilidade dos deuses e com a natureza transitória do mundo. 

Esta declaração não se encontra numa forma teológica meramente abstrata, mas, sim, sempre no 

contexto vivo da adoração e do louvor a Deus. Deus é Aquele que vive e permanece para sempre (Dn 

6,26; Sl 102[101],12; μένω representa “levantar-se” e “habitar”, respectivamente). A humanidade, em 

oposição a Deus, perece sob o Seu julgamento e ira, mas os novos céus e a nova terra e o povo de 

Deus permanecerão (Is 66,22). 
136

 Ibidem, p. 1651. 
137

 KONINGS, Evangelho segundo João, p. 285. 
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O autor do Quarto Evangelho usa μένειν ἐν para indicar a permanência no crente 

como manifestações da vida divina: a palavra de Deus (Jo 5,38; 15,7; 1Jo 2,14), a vida 

(1Jo 3,17), a verdade (2Jo,2), a unção (1Jo 2,27); como também expressa como os fiéis 

permanecem nas coisas divinas: na casa de Deus (Jo 8,35), no amor (Jo 15,9.10), na luz 

(1Jo 2,10), na doutrina (2Jo 9,1ss).
138

 

O verbo μένω também é usado para referir-se: 

 à recepção do Espírito por Jesus (1,32-33); 

 ao Espírito na vida dos discípulos (14,17); 

 à permanência do Pai em Jesus (14,10); 

 à permanência da Palavra de Deus no discípulo (5,38); 

 à permanência de Jesus em quem recebe a Eucaristia (6,56); 

 a permanecer em Jesus e permanecer na sua palavra, ser discípulo (8,31; 

12,46); 

 a Jesus permanecer com os discípulos (14,25); 

 à permanência recíproca entre Jesus e os discípulos (15,4.5.6.7.9.10); 

 aos frutos dos discípulos que permanecem (15,16); 

 ao corpo de Jesus na cruz (19,31); 

 aos lugares geográficos onde Jesus ficava (2,12; 4,40.40; 7,9; 10,40; 11,6; 

11,54); 

 à permanência eterna do Cristo, quando ele vier (12,54); 

 à situação do condenado (3,36; 9,41); 

 ao permanecer na vida (21,22.23). 

Por fim, como versado no texto, o verbo no conjunto do Quarto Evangelho não 

representa apenas a relação de unidade de Jesus com seus discípulos, mas também com o 

Pai e o Espírito. 

5.5 Jesus e os discípulos: identificação e condição para produzir frutos 

5a: ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, 

5b: ὑμεῖς τὰ κλήματα. 

5c: ὁ μένων ἐν ἐμοὶ 

5d: κἀγὼ ἐν αὐτῷ, 

5e: οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, 

                                                           
138

 HAUCK, μένω. In: KITTEL; FRIEDRICH (ed.), Grande Lessico del Nuovo Testamento, vol. VII, p. 

32. 
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5f: ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. 
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 C
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Uso/ 

Significado 

 

Vocábulo: 

Forma Léxica 

5a ἐγώ  Pronome 

Pessoal 

- - - Nom 1ª - S Eu Ἐγώ 

εἰμι Verbo Pres. Ind. Atv - 1ª  - S Ser, estar 

(Eu sou, existo) 

εἰμι 

ἡ Artigo 

Definido 

- - - Nom - F S A ἡ 

ἄμπελος Substantiv

o 

- -  Nom - F S Videira ἄμπελος, ου, ἡ 

5b ὑμεῖς  Pronome 

Pessoal 

- - - Nom. 2ª  - P Vós, vocês σύ, σοῦ, σοί, 

σέ 

τὰ Artigo - - - Nom. - N P Os ὁ, ἡ, τό 

κλήματα Substantiv

o 

- - - Nom. - N P Ramo, galho, 

vara 

κλῆμα, ατος, 

τό 

5c ὁ  Artigo - - - Nom. - M S O ὁ, ἡ, τό 

Μένων Verbo Pres.  Part. Atv Nom. - M S Permanecer, 

habitar em, 

ficar 

μένω 

ἐν Preposição - - - - - - - Em, no meio 

de, dentro de, 

no meio de 

ἐν 

ἐμοὶ Pronome 

Pessoal 

- -  Dat 1ª  - S Mim (Eu) ἐγώ 

5d κἀγὼ  Pronome 

pessoal 

- - - Nom. 1ª  - S καὶ + ἐγώ = 

E eu, também 

eu 

κἀγώ 

ἐν Preposição - - - - - - - Em, no meio 

de, dentro de, 

no meio de 

ἐν 

αὐτῷ Pronome 

Pessoal 

- - - Dat. 3ª M S Ele, você αὐτός, αὐτή, 

αὐτό 

5e οὗτος  Pronome 

demonstrat

ivo  

- - - Nom. - M S Este οὗτος, αὕτη, 

τοῦτο 

 Φέρει Verbo Pres. Ind. Atv - 3ª - S Transportar, 

trazer para 

fora, produzir 

φέρω 

 καρπὸν Substantiv

o 

- - - Acus. - M S Fruto καρπός, οῦ, ὁ 

 Πολύν Adjetivo - - - Acus. - M S Muito  πολύς, πολλή, 

πολύ 

5f ὅτι  Conjunção - - - - - - - Que, em 

relação ao que, 

porque 

ὅτι 
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Observa-se que neste versículo o seu redator repete a expressão ἐγώ εἰμι ἡ 

ἄμπελος como autorrevelação de Jesus, identificando os discípulos com os ramos ὑμεῖς 

τὰ κλήματα. As imagens dos primeiros versículos são aplicadas à realidade de Jesus e 

seus discípulos: “Eu sou a videira, vós os ramos”. As ideias centrais dos quatro 

primeiros versículos se repetem neste texto sem a menção do agricultor (v. 1) e da 

poda/limpeza (v. 2), provocando no leitor a necessidade de retomar os pensamentos 

anteriormente expostos pelo texto, pelo motivo da repetição do conteúdo, condensando 

o que já foi dito.
139

 

Os segmentos 5a e 5b são apresentados como orações coordenadas assindéticas, 

diferenciando-se do versículo 1 pela ausência da conjunção καὶ e do adjetivo ἀληθινὴ. O 

convite “permanecer em mim” do versículo 4 é reforçado com as expressões ἐγώ εἰμι ἡ 

ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα, confirmando e evidenciando o μείνητε no versículo 4f. 

Compreende-se então a posição enfática do ἐγώ εἰμι (5a) e do verbo μένων (5c). 

O conjunto do versículo 5 expõe tom positivo o que é apresentado de modo 

negativo pelo versículo 4, testificando a fórmula da imanência recíproca em 5c e 5d e a 

correspondência entre “permanecer” e “produzir frutos”. Não se encontra aqui um 

                                                           
139

 Segundo Guedes, depois de uma preparação na qual foram feitas indicações sobre o ramo, chega o 

momento em que tudo que foi escutado sobre o ramo deve ser aplicado ao discípulo. Aqui o ouvinte 

precisa de uma pausa, porque deverá retomar, mesmo que rapidamente, o já dito (GUEDES, A gênese 

do discípulo, p. 119). 

 χωρὶς Preposição - - - - - - - Fora de, além 

de, exceto, à 

parte 

(ideia de 

exclusão, 

separação) 

χωρίς 

 ἐμοῦ Pronome 

Pessoal 

- -  Gen. 1ª  - S Mim (Eu) ἐγώ 

 οὐ Advérbio - - - - - - - Não (é a 

negação 

objetiva, da 

realidade, do 

indicativo) 

οὐ 

 δύνασθε Verbo Pres. Ind. Me

d 

ou 

Pas

s 

 2ª  - P Poder, para 

mostrar a 

capacidade/ 

Habilidade 

δύναμαι 

 ποιεῖν Verbo  Pres. Inf. Atv - - - - Fazer, construir 

 

ποιέω 

 οὐδέν Adjetivo - - - - - N S Nada, nenhum, 

ninguém  

οὐδείς, 

οὐδεμία, οὐδέν 



75 
 

 
 

período hipotético verdadeiro e próprio, mas fica claro que 5cd funcionam como a 

prótase e 5e como a apódose:
140

 

Este tema do “permanecer” se adapta bem à teologia geral do último discurso, e pode ser o 

elemento-chave que leva à inclusão do mashal em seu contexto. A total dependência do cristão 

em Jesus, que é um leit-motiv do pensamento joanino, não é expressa em nenhum outro lugar 

mais eloquentemente do que aqui.
141

 

O texto apresenta as condições para produzir frutos. Para esse fim, o texto é 

construído com elementos que criam formas antitéticas
142

 entre os segmentos 5c e 5f: ὁ 

μένων ἐν ἐμοὶ – “permanecei em mim” / ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν – 

“porque sem mim não podeis fazer nada”. Também os vocábulos καρπὸν πολύν – 

“muito fruto” em 5e criam uma antítese com o adjetivo οὐδέν do segmento 5f. 

O mashal da videira, decerto, é uma apresentação “nova e original” do autor do 

Evangelho em relação aos vários paralelos orientais.
143

 A sua originalidade está em 

Jesus usar como elemento de revelação a identificação com a videira do Antigo 

Testamento. É por isso que esta afirmação não é aceita somente como alegoria, pois não 

é próprio do gênero alegórico ser precedido pelo ἐγώ εἰμι.
144

 

5.6 Violência e radicalidade: as consequências do não permanecer 

6a: ἐὰν μή τις μένῃ ἐν ἐμοί, 

                                                           
140

 BLASS; DEBRUNNER, Grammatica del Greco del Nuovo Testamento, §371-376). 
141

 BROWN, Giovanni, p. 819. 
142

 No Quarto Evangelho, o vocabulário é reduzido, mas muito expressivo, de forte poder evocativo e 

profundo simbolismo, com muitas palavras significativas, tais como: verdade (ἀλήθεια), luz (φῶς), 

vida (ζωή), amor (ἀγάπη), glória (δόξα), mundo (κόσμος), julgamento (κρίσις), hora (ὥρα), 

testemunho (μαρτυρία), amar (ἀγαπάω), conhecer (γινώσκειν), ver (ὁσαω), crer (πιστεύειν), ouvir 

(ἀκούω), testemunhar (μαρτύρομαι). O Evangelho parece apresentar o desafio de fé que Jesus lança 

aos homens e o modo como é reiteradamente rejeitado pelos “judeus” e pelo “mundo”. Jesus veio para 

o que era seu, mas foi rejeitado pelo seu próprio povo (1,11). Contudo, apesar de toda a rejeição, o 

Evangelho segundo João respira serenidade, parecendo transformar as dúvidas em confissões de fé 

(4,19.25; 6,68-69), os escárnios em aclamações (19,3.14) e a infâmia da cruz num trono de glória 

(3,14; 8,28; 12,32). Para isso, o autor serve-se de recursos literários, tais como os da ironia (3,10; 

4,12; 18,28), do mal-entendido (2,19.22; 3,3; 4,10.31-34; 6,41-42.51; 7,33-36; 8,21-22.31-33.51-

53.56-58), das antíteses (luz-trevas, verdade-mentira, vida-morte, salvação-condenação, celeste-

terreno) e das expressões com dois sentidos: “do alto” ou “de novo” (γεννηθῇ ἄνωθεν) em 3,3; 

“pneuma” (πνεῦμα) em 3,8, no sentido de vento e espírito; “erguer” (αἴρω) para significar crucificar e 

exaltar, “ver” (ὁράω) no sentido físico e espiritual. No seu conjunto, o Evangelho se apresenta como 

um relato coerente, que se mostra como uma exposição da inteira revelação de Jesus; segundo este 

ponto de vista: revelação de Jesus com palavras e “sinais”, e as forças motrizes da fé e da 

incredulidade (SCHNACKENBURG, El Evangelio Según San Juan, vol. I, p. 47). 
143

 BEHM, κλῆμα. In: KITTEL; FRIEDRICH (ed.), Grande Lessico del Nuovo Testamento, vol. I, col. 

582; BULTMANN, Das Evangelium des Johannes, p. 406-407, apud GUEDES, A gênese do 

discípulo, p. 119. 
144

 Ibidem, p. 119. 
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6b: ἐβλήθη ἔξω 

6c: ὡς τὸ κλῆμα 

6d: καὶ ἐξηράνθη, 

6e: καὶ συνάγουσιν αὐτὰ 

6f: καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσιν, 

6g: καὶ καίεται. 
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Uso/ 

Significado 

 

Vocábulo: 

Forma Léxica 

6a ἐὰν  Conjunção - - - - - - - Se, caso (no 

caso de) 

ἐάν 

μή Advérbio - - - - - - - Não (negação 

volitiva, 

subjetiva, da 

eventualidade, 

do subjuntivo) 

μὴ 

τις Pronome 

indefinido 

- - - Nom. - M S Alguém τις, τι 

μένῃ Verbo Pres. Subj Atv - 3ª - S Permanecer, 

habitar em, 

ficar 

μένω 

ἐν Preposição - - - - - - - Em, no meio 

de, dentro de, 

no meio de 

ἐν 

ἐμοί Pronome 

Pessoal 

- -  Dat 1ª  - S Mim (Eu) ἐγώ 

6b ἐβλήθη  Verbo Aor. Ind. Pas

s 

- 3ª  - S Arremessar, 

lançar fora 

βάλλω 

ἔξω Advérbio - - - - - - - Fora, do lado 

de fora 

ἔξω 

6c ὡς  Advérbio - - - - - - - Como, tal 

como, de 

acordo com 

ὡς 

τὸ Artigo - - - Nom. - N S O ὁ, ἡ, τό 

κλῆμα Substantiv

o 

- - - Nom. - N S Ramo, galho, 

vara 

κλῆμα, ατος, 

τό 

6d καὶ  Conjunção - - - - - - - E, mesmo, 

também, até 

καὶ 

ἐξηράνθη Verbo  Aor. Ind. Pas

s 

- 3ª  - S Seco, murcho, 

ressecado, 

definhado 

ξηραίνω 

6e καὶ  Conjunção - - - - - - - E, mesmo, 

também, até 

καὶ 

συνάγουσιν Verbo Pres. Ind. Atv - 3ª - S Juntar, coletar, 

reunir 

συνάγω 

αὐτὰ Pronome - - - Acus. 3ª N P Eles (Elas) 

mesmos 

αὐτός, αὐτή, 

αὐτό 

6f καὶ  Conjunção - - - - - - - E, mesmo, 

também, até 

καὶ 

εἰς Preposição - - - - - - - Para, até, até o 

ponto de 

εἰς 
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No versículo 6 o mashal começa a tratar dos ramos que foram cortados. O texto 

retoma a afirmação do versículo 5: χωρὶς ἐμοῦ (“sem mim”) como: ἐὰν μή τις μένῃ ἐν 

ἐμοί (“se alguém não permanecer em mim”) e explica o verbo αιρει (lit.: Tirar/levantar 

– traduzido por cortar) do versículo 2 numa sequência de cinco verbos, transformando a 

declaração positiva do versículo 5 em afirmações que apresentam as consequências 

negativas do não “permanecer” n’Ele.
145

 

O segmento 6a cria um período hipotético com a conjunção condicional ἐὰν 

(“se”) e um paralelismo antitético com o versículo 5c: 

o 5c: ὁ μένων ἐν ἐμοi / (“o [que] permanece em mim”) 

o 6a: ἐὰν μή τις μένῃ ἐν ἐμοί / (“se alguém não permanece em mim”). 

Aos ouvintes ou leitores, o autor deixa clara a consequência lógica que costura a 

redação: se permanecer em Jesus (a videira) garante a produção de muitos frutos, a não 

permanência tem como fim a esterilidade. Com o propósito de explicar o processo de 

tratamento com os ramos que não permanecem na videira, usa cinco verbos para 

expressar a consequência daquele que, ouvindo as palavras de Jesus, não permanece 

n’Ele. Inicia o período com a partícula condicional ἐὰν e o advérbio de negação μή, 

ligados ao verbo μένῃ no presente do subjuntivo. Em seguida, as condições do “não 

permanecer” são apresentadas com dois aoristos passivos (ἐβλήθη e ἐξηράνθη “é 

arremessado” e “é secado”),
146

 e dois verbos no presente do indicativo ativo 

                                                           
145

 CARSON, O comentário de João, p. 517. 
146

 Ibidem, p. 517: segundo Carson, alguns leem o aoristo como gnômico (um uso generalizante que 

afirma o que sempre acontece sob certas condições) ou proléptico (tratar com um tempo passado algo 

que acontece no futuro). Estas duas observações são em si mesmas corretas: é sempre verdadeiro que, 

se um ramo não permanece na videira, ele é jogado fora e seca, e, com relação ao fracasso de 

permanecer na videira, as ações de ser jogado fora e secar são necessariamente futuras. Mas nenhuma 

dessas soluções explica por que o tempo aoristo foi escolhido. Considera-se melhor, segundo a teoria 

aspectual do verbo grego, compreender que a característica essencial da forma aorista é a ideia de 

τὸ Artigo - - - Acus. - N S O ὁ, ἡ, τό 

πῦρ Substantiv

o 

- - - Acus. - N S Fogo πῦρ, πυρός, τό 

βάλλουσιν Verbo Pres. Ind. Atv - 3ª  - P Arremessar, 

lançar fora 

βάλλω 

6g καὶ  Conjunção - - - - - - - E, mesmo, 

também, até 

καί 

 καίεται Verbo Pres. Ind. Me

d 

ou 

Pas

s 

- 3ª  - S Queimar, 

inflamar, 

consumir com 

fogo 

καίω 
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(συνάγουσιν e βάλλουσιν – “junta” e “arremessam”), sendo que o último está no 

presente do indicativo passivo (καίεται – “queimado”).
147

 Conforme o texto, quem é 

queimado é o sujeito singular do primeiro verbo: aquele que não permanece em Jesus, 

na videira (ἐὰν μή τις μένῃ ἐν ἐμοί – “se alguém não permanecer em mim”). 

A conjunção καὶ, como visto na análise literária desta perícope, é usada por 11 

vezes, ligando palavras, frases e orações que estão no mesmo plano apresentado pelo 

autor. A partícula καὶ é um conectivo de ligação, expressando-se neste versículo em 

análise como um componente do texto repetido por quatro vezes, acentuando o percurso 

de fracasso dos ramos, criando um encadeamento nas ações verbais. Isso cria a ideia de 

consecução nas ações, havendo um crescimento na redação do texto até o ponto final, 

onde o ramo é queimado: “clímax ascendente”.
148

 O autor aperfeiçoa mais uma vez no 

texto, agora no segmento 6g, o uso de um recurso estilístico como figura de som, que 

consiste na aproximação de palavras semelhantes pelos sons (παρονομασία) mas de 

sentidos diferentes: καὶ καίεται. 

No conjunto da redação, observa-se um desenvolvimento da ação de Jesus, 

sujeito da frase, até que o ramo é queimado. A ação dos verbos no aoristo nos leva a 

compreender que a consequência inevitável para o ramo é consequência perene. Entre 

metáfora e realidade, o que acontece com o ramo que não produz fruto acontecerá com 

aquele que não permanecer em Jesus. O sujeito que sofre a ação dos dois verbos 

passivos (ἐβλήθη e ἐξηράνθη – “é lançado” e “é secado”) torna-se objeto dos dois 

verbos impessoais (συνάγουσιν e βάλλουσιν – “juntam” e “jogam”) e, finalmente, o 

sujeito que sofre a última ação: “é queimado”:
149

 

Jesus passa a considerar o caso contrário, a falta de resposta. O futuro daquele que sai da 

comunidade por falta de amor é “secar”, ou seja, a carência total de vida. Quem renuncia a amar 

renuncia a viver. A alegoria termina descrevendo a sorte dos sarmentos cortados; tornam-se um 

resíduo: recolhem-nos, lançam-nos ao fogo e se queimam. O final é a destruição. A morte em 

vida acaba na morte definitiva, oposta à vida definitiva daquele que assimila Jesus (6,54).
150

 

                                                                                                                                                                          
completude que o falante ou escritor deseja retratar: o ramo que não permanece na videira é jogado 

fora e seca – o julgamento é completo, decisivo. 
147

 O uso do verbo no aoristo significa uma “ação válida em todo o tempo”; não vale só para o presente, 

mas vale para sempre, ou seja, não há mais negação. Indica a inevitabilidade e a definitividade da ação 

ou estado (MATEOS; BARRETO, O Evangelho de São João, p. 640-641). 
148

 GIURISATO, Struttura e messaggio di Gv 15,1-8, p. 699, apud GUEDES, A gênese do discípulo, p. 

123. 
149

 Ibidem, p. 123. 
150

 MATEOS; BARRETO, O Evangelho de São João, p. 645. 
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Retomando os primeiros segmentos do versículo 6, percebe-se que se inicia com 

uma frase de Jesus aos seus discípulos, usando a conjunção de condicionalidade ἐὰν 

unida ao advérbio de negação μή e ao pronome indefinido τις. Esta unidade gramatical 

cria hipótese em tom negativo, provocando o ouvinte, neste caso os discípulos de Jesus, 

a uma tomada de decisão, consciente das consequências do permanecer apresentado 

pelo versículo 5 da perícope e do não permanecer apresentado neste versículo 6. Há 

uma insistência do autor do texto quanto à decisão do discípulo em seguir ou não seguir, 

preocupando-se também em deixar claras as consequências do “sim” ou do “não” às 

propostas do sujeito do texto: Jesus: 

O versículo 6, com sua construção em que abundam os verbos e cansa a repetição da conjunção 

καὶ, transmite uma mensagem forte de juízo. Na expressão ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα faz 

referência a 2b, na qual o agricultor αἴρει o ramo não produtivo. Aqui há uma dimensão da 

escatologia futura em João. A disposição sintática do texto mostra também uma intenção 

semântico-teológica.
151

 

O autor parece trazer a mesma imagem apresentada por Ezequiel no texto de 

15,1-8, quando apela para a metáfora da videira, advertindo que, se uma videira 

deixasse de produzir fruto, sua madeira só serviria para ser lançada ao fogo. Jesus 

assume a mesma atitude do profeta, advertindo os seus contemporâneos do perigo 

iminente que correm, o que reforça o tema da substituição: Ele é o Israel fiel, Ele é a 

videira, a verdadeira. Na perspectiva do texto, “tanto a ameaça quanto a promessa ainda 

se aplicam aos judeus”.
152

 

5.6.1 O “fogo” – πῦρ 

O uso do substantivo πῦρ encontra-se somente neste versículo em todo o texto 

do Quarto Evangelho, e traz sentido de um juízo escatológico. Enfim, se os galhos não 

crescem, eles não vão dar frutos e consequentemente irão morrer. Percebe-se, então, que 

o contexto metafórico do texto apresenta um indicador de crescimento.
153

 A sequência 

dos verbos quer enfatizar a inevitabilidade e a integralidade da destruição daquele que 

não produz fruto. 

                                                           
151

 GUEDES, A gênese do discípulo, p. 124. 
152

 CARSON, O comentário de João, p. 512. 
153

 FOURIE, Indicators of the church in John’s metaphor of the vine, p. 2. 
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Em muitos textos veterotestamentários usa-se o substantivo πῦρ para apontar o 

juízo da ira divina,
154

 atestando a inutilidade do que se consome.
155

 O autor do Quarto 

Evangelho pode ter-se inspirado no texto de Ezequiel 15,1-8, que usa o fogo como 

instrumento do juízo para a videira selvagem, sem frutos. Da videira se espera frutos, já 

que sua madeira é absolutamente imprestável, não serve para nada; por conseguinte, um 

só destino pode ter a videira: o fogo, a destruição.
156

 Portanto, no entender de Ezequiel, 

Israel fora da relação fiel com o Senhor cai na inutilidade. Um povo demasiadamente 

seguro de sua escolha que, em si, é a madeira de uma vinha, desprovida de valor, sendo 

imprópria a qualquer utilização.
157

 É possível transportar este princípio hermenêutico 

para o texto do Quarto Evangelho sobre a videira. Para o seu autor, tanto a ameaça 

quanto a promessa ainda se aplicam aos judeus para os quais ele está primariamente 

escrevendo.
158

 É a inutilidade que convida ao desastre, ou seja, o ramo/discípulo sem 

fruto, sem vida transformada, se dirige para a destruição, como um ramo inútil está fora 

da videira e não tem serventia, senão para ser arremessado no fogo – καὶ εἰς τὸ πῦρ 

βάλλουσιν καὶ καίεται – “e é arremessado no fogo e é queimado”. 

Similarmente, o ramo que está na videira e produz bons frutos parece retomar a 

mesma alegoria do livro de Isaías sobre as “uvas boas” (Is 5,2). O autor do Quarto 

Evangelho prevê a retirada dos ramos estéreis, não o corte da videira.
159

 

5.7 Frutos do permanecer em Jesus 

7a: ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοὶ 

7b: καὶ τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ, 

7c: ὃ ἐὰν θέλητε 

7d: αἰτήσασθε 

7e: καὶ γενήσεται ὑμῖν. 
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 Jr 4,4; 5,14; 21,12.36; 22,21.31; 38,19; Am 1,4.7.10.12.14; 2,2.5; Os 8,14; Ez 15,7; 16,41; 24,9; Sf 

1,18; 3,8; Na 1,6; Sl 79,5; 89,47. 
155

 Embora o fogo seja parte do simbolismo aqui associado com a videira, não pode haver muita dúvida 

de que o autor do Quarto Evangelho e seus leitores perceberam um destino semelhante para os 

próprios descrentes ou incrédulos (CARSON, O comentário de João, p. 518). 
156

 O Profeta Ezequiel aludia às depredações que os inimigos haviam infligido ao povo de Deus a partir 

de 722 a.C. (queda de Samaria) e que continuariam a infligir até arrasar Jerusalém e levar para o exílio 

(587-538 a.C.) a maioria da população de Judá. A imagem enquadrava-se bem com a realidade! 

Aquilo que dava significado à nação de Israel na antiguidade era unicamente a sua religião, baseada 

no monoteísmo muito puro, contrastante com a idolatria de outras nações. Dado, porém, que o povo 

de Deus esquecesse a sua fé e adotasse cultos alheios, perdia então todo o seu valor na história, pois 

belas artes, ciências e outros bens de culturas em Israel eram estritamente dependentes do que 

produziam os povos vizinhos. A justificativa da existência de Israel era a sua missão religiosa. 
157

 LEÓN-DUFOUR, Leitura do Evangelho de São João, vol. III, p. 122. 
158

 CARSON, O comentário de João, p. 518. 
159

 GUEDES, A gênese do discípulo, p. 125-126. 
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O texto retoma o apelo μείνητε ἐν ἐμοὶ – “permanecei em mim”, que 

anteriormente era feito em função do fruto; nesta ocasião, é apresentado numa nova 

fórmula de reciprocidade em que o pronome na primeira pessoa do singular é 
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Uso/ 

Significado 

 

Vocábulo: 

Forma Léxica 

7a ἐὰν  Conjunção - - - - - - - Se, caso (no 

caso de) 

ἐάν 

μείνητε Verbo Aor. Subj Atv - 2

ª  

- P Permanecer, 

habitar em, 

ficar 

μένω 

ἐν Preposição - - - - - - - Em, no meio 

de, dentro de, 

no meio de 

ἐν 

ἐμοὶ Pronome 

Pessoal 

- -  Dat 1

ª  

- S Mim (Eu) ἐγώ 

7b καὶ  Conjunção - - - - - - - E, mesmo, 

também, até 

καί 

τὰ Artigo - - - Nom - N P Os ὁ, ἡ, τό 

ῥήματά Substantiv

o 

- - - Nom - N P O que é dito, 

declaração, 

dito, discurso, 

palavra 

ῥῆμα, ατος, τό 

Μου Pronome  - - - Gen 1

ª  

- S Meu, minha ἐγώ 

ἐν Preposição - - - - - - - Em, no meio 

de, dentro de, 

no meio de 

ἐν 

ὑμῖν Pronome - - - Dat 2

ª 

- S Vós, vocês σύ, σοῦ, σοί, 

σέ 

μείνῃ Verbo  Aor. Subj Atv - 3

ª  

- S Permanecer, 

habitar em, 

ficar 

μένω 

7c ὃ  Pronome 

relativo 

- - - Acus. - N S Que ὅς, ἥ, ὅ 

ἐὰν Conjunção - - - - - - - Se, caso (no 

caso de) 

ἐάν 

θέλητε Verbo Pres. Subj Atv - 2

ª 

- P Desejar, 

exercitar a 

vontade, estar 

disposta a 

θέλω 

7d αἰτήσασθε Verbo Aor. Imp. Med - 2

ª 

- P Pedir, requerer, 

demandar, 

desejar 

αἰτέω 

7e καὶ  Conjunção - - - - - - - E, mesmo, 

também, até 

καί 

γενήσεται Verbo Fut. Ind. Med - 3

ª 

- S Vir à 

existência, ser 

criado 

(acontecer) 

γίνομαι 

ὑμῖν Pronome - - - Dat 2

ª 

- S Vós, vocês σύ, σοῦ, σοί, 

σέ 
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substituído por τὰ ῥήματά μου – “as minhas palavras”. O substantivo ῥήματά no plural 

remete ao singular λόγον do versículo 3. Como já constatado na analise do v. 3, as 

palavras (ῥήματά) de Jesus são todas as declarações individuais que juntas constituem a 

palavra de Jesus (v. 3 λόγος).
160

 O texto neste versículo cria destaque, exprimindo que o 

sentido de permanecer em Jesus torna-se mais incisivo, pois representa, concretamente, 

permanecer “em suas palavras”.
161

 

Encontram-se nos segmentos do versículo 7 períodos construídos com 

condicionais de conteúdo (preditivas), verificando-se tanto a prótase (7a,7b) quanto a 

apódose (7c,7d), formadas por orações coordenadas, num processo de correlação entre 

os períodos sintáticos com duas partes relacionadas entre si. A oração 7a e 7b 

evidenciam a retomada do tema da “fórmula da imanência recíproca”, com um novo 

destaque, em tom positivo: ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοὶ καὶ τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ – “e as 

palavras minhas em vós permanecerem o que quiserdes pedi e acontecerá (para) vós”. 

O autor apresenta mais uma vez sua singularidade na construção textual, 

invertendo o verbo e o advérbio de lugar em 7a/7b: μείνητε ἐν ἐμοὶ / ἐν ὑμῖν μείνῃ. 

Identifica-se aqui outro novo destaque: a prótase, que mantém a mesma insistência de 

permanecer, não possui na apódose o sentido de produzir frutos, mas da escuta do 

pedido.
162

 As orações são bem amarradas: o τὰ ῥήματά μου – “as minhas palavras” – é 

que faz a limpeza nos ramos do versículo 2, se o ramo habitar na videira apresentada no 

conjunto do versículo 4. Há correlações nos períodos: as palavras de Jesus que são 

acolhidas (τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ) e as orações dos que permanecem nas suas 

palavras são ouvidas (ὃ ἐὰν θέλητε αἰτήσασθε, καὶ γενήσεται ὑμῖν). 

5.8 A glorificação do Pai – Conclusão da metáfora 

8a: ἐν τούτῳ ἐδοξάσθη ὁ Πατήρ μου, 

8b: ἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε 

8c: καὶ γένησθε ἐμοὶ μαθηταί. 
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 CARSON, O comentário de João, p. 518. 
161

 Para Schnackenburg, “quem acolhe as palavras de Jesus, acolhe a ele pessoalmente como o enviado 

de Deus e assim se compromete a guardar suas palavras e colocá-las em prática” 

(SCHNACKENBURG, El Evangelio Según San Juan, vol. I, p. 136). 
162

 GUEDES, A gênese do discípulo, p. 127. 
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O texto retoma a imagem do Pai ὁ πατήρ μου apresentada no versículo 1 como ὁ 

γεωργός, criando uma inclusão de elementos entre os versículos 1 e 8 que molduram a 

perícope. No início da perícope, encontra-se a autorrevelação de Jesus, no centro do 

texto (v. 5). O autor acentua mais uma vez esta apresentação de Jesus como 

autorrevelação, e, para fechar o texto nos segmentos 8a e 8c, apresenta o Pai, Jesus e os 

discípulos com o tema da glorificação. 

Na fecundidade da vinha καρπὸν πολὺν – “muito fruto”, o lavrador/vinhateiro é 

glorificado: ἐν τούτῳ ἐδοξάσθη ὁ πατήρ μου – “nisto é glorificado o meu Pai”. O 

redator usa o verbo no tempo do aoristo passivo, significando que o Pai não “está sendo 
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Significado 

 

Vocábulo: 

Forma Léxica 

8a ἐν  Preposição - - - - - - - Em, no meio 

de, dentro de, 

no meio de 

ἐν 

τούτῳ Pronome 

demonstrativo 

- - - Dat - N S Isto, esta οὗτος, αὕτη, 

τοῦτο 

ἐδοξάσθη Verbo Aor. Ind. Pass - 3a - S Glorificar, 

exaltar, 

magnificar 

Δοξάζω 

ὁ  Artigo - - - Nom - M S o ὁ, ἡ, τό 

 πατήρ Substantivo - - - Nom - M S Pai πατήρ, πατρός, 

ὁ 

 Μου Pronome  - - - Gen 1ª  - S Meu, minha ἐγώ 

8b ἵνα  Conjunção - - - - - - - Para que, a fim 

de que, de 

modo que 

ἵνα 

καρπὸν Substantivo - - - Acus. - M S Fruto Καρπός 

πολὺν Adjetivo - - - Acus. - M S Muito  πολύς, πολλή, 

πολύ 

φέρητε Verbo Pres. Subj Atv - 2a - P Transportar, 

trazer para 

fora, produzir 

Φέρω 

8c καὶ  Conjunção - - - - - - - E, mesmo, 

também, até 

Καί 

γένησθε Verbo Aor. Subj Med - 2a - P Vir à 

existência, ser 

criado 

(acontecer) 

Γίνομαι 

ἐμοὶ Pronome 

Pessoal 

- -  Dat 1ª  - S Mim (Eu) ἐγώ 

μαθηταί Substantivo - - - Nom - M P Discípulo μαθητής, οῦ, ὁ 
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glorificado”, mas “é glorificado”, trazendo a ideia de um ato realizado, condição 

perene.
163

 

A conjunção ἵνα aparece apenas duas vezes entre os versículos 1-8. A partícula 

explica a expressão ἐν τούτῳ, evidenciando o propósito, alvo ou objetivo expresso em 

8b: ἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε – “para que fruto muito produza”. Em síntese, a 

frutificação dos discípulos traz glória para o Pai através do Filho. 

No conjunto do Quarto Evangelho, a partícula ἵνα (a fim de que, para que) tem 

um destaque no uso com o objetivo de expressar o “propósito divino” (8,56; 9,2-3; 

11,15.50; 12,23; 13,1-2). O autor reforça nos seguimentos 2e e 8b, com ênfase, a 

necessidade da unidade de Jesus com seus discípulos, acentuando a finalidade: o 

ramo/discípulo deve produzir frutos: 

O produzir frutos e o ser discípulo estão sintática e semanticamente no mesmo nível. “Que 

produzais muito fruto” (8b) “e torneis meus discípulos” (8c) não são realmente duas diferentes 

ações. Mostra ser discípulo pelos muitos frutos, mas os frutos só são possíveis naquele que é 

discípulo, naquele que permanece em Jesus. O autor constrói as orações invertendo o verbo e os 

outros elementos: καρπὸν πολὺν φέρητε / γένησθε ἐμοὶ μαθηταί. Com isso indica que é a mesma 

coisa dita em linguagem metafórica da relação dos ramos com a videira (produzir frutos), das 

pessoas com Jesus (tornar-se discípulo).
164

 

Quando se lê o versículo 8c, encontra-se o aoristo subjuntivo γένησθε (“[para 

que] vocês sejam [ou se tornem] meus discípulos”), tornando o verbo paralelo ao verbo 

da oração anterior: ἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε – “para que muito fruto produza”. É 

frequente a tradução do versículo 8b: καὶ γένησθε ἐμοὶ μαθηταί – “e vos tornardes meus 

discípulos”, em função do verbo γίνομαι, que costuma expressar uma transformação. A 

condição do discípulo é dinâmica, ela se realiza num agir em que se exprime a sua 

unidade com o Filho.
165

 

                                                           
163

 O aoristo neste caso pode ser proléptico (“será glorificado”) ou gnômico (“é sempre glorificado”), 

como constatado no versículo 6. É possível, no entanto, que neste caso o aoristo seja um elemento 

determinante, perene (BROWN, Giovanni, p. 798). 
164

 BLASS; DEBRUNNER, Grammatica del Greco del Nuovo Testamento, §442, 6a. Atendo-se a este 

resultado semântico, pode-se inferir que, sintaticamente, o καὶ, que une 8b e 8c, se trata de um καὶ, 

epexegeticum ou explicativum, cuja melhor tradução seria “e assim”. Este elemento não é estranho ao 

Evangelho de João (Jo 1,16.20 e também 1Jo 3,4) (GUEDES, A gênese do discípulo, p. 130). 
165

 LEÓN-DUFOUR, Leitura do Evangelho de São João, vol. III, p. 124. 
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O verbo na forma passiva ἐδοξάσθη, usado em 8a, também aparece 61 vezes no 

Novo Testamento, sendo que 21 delas no texto do Quarto Evangelho. Essa mesma 

forma é encontrada 6 vezes na perícope em curso.
166

 

O texto central, para entender o que vem a ser “glorificar o Pai”, está em Jo 17,4: 

ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς τὸ ἔργον τελειώσας ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω – Jesus 

glorificou o Pai porque “finalizou a obra que lhe foi dada”, sua missão de salvar o 

mundo (ἵνα σώσω τὸν κόσμον – para que salve o mundo: Jo 12,47; 8,54), manifestando 

o “nome” do Pai (Jo 17,6). A glorificação de Jesus é feita pelo Pai quando lhe permite 

cumprir sua missão (Jo 17,1.5; 11,4); mas quando Jesus cumpre sua missão, isso 

redunda em glorificação do Pai (Jo 12,28; 14,13). O Espírito também glorifica Jesus 

quando este anuncia o que é dele (ἐκ τοῦ ἐμοῦ – “do que meu”: Jo 16,14). Esses textos 

mostram que a glorificação fica, basicamente, restrita ao Pai e a Jesus. Ao lado, porém, 

do versículo 8 da perícope da videira, que fala de o Pai ser glorificado pelo “produzir 

frutos”, ou de tornar-se discípulos do Filho, há um outro texto importante para ajudar a 

entender a possibilidade de o Pai receber glória pelos discípulos; o texto diz que Jesus 

“foi glorificado neles” (δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς – Jo 17,10). Nos discípulos, aos quais foi 

manifestado o “nome” e não são do mundo, neles Jesus é reconhecido. Ora, este mesmo 

dinamismo se dá na relação com o Pai, pois dar glória ou glorificar “não significa dar a 

Deus algo que lhe falte, mas preferencialmente reconhecer o que lhe é próprio”.
167

 O 

καρπὸν πολὺν φέρητε (8b) indica de que modo o Pai é reconhecido, é glorificado, “pelo 

reconhecimento rendido através das obras”.
168

 

Conclusão 

Como visto, o texto 15,1-8 apresenta “peculiaridades e originalidade”, acentua 

características muito próprias do seu autor, como nos demais textos do Quarto 

Evangelho. O autor usa diversos instrumentos literários para expressar sua mensagem 

aos membros de sua comunidade, formando uma unidade literária coesa e consciente na 

persecução de um objetivo. Com destaque, a elaboração do relato possui um tom 

dramático, uma estrutura que se desenvolve na forma de um enredo, num crescendo que 

leva o acontecimento até um fim bem determinado: a plena revelação de Jesus e a 

                                                           
166

 Ibidem, p. 130-131: em 7,39 (Jesus); 12,16 (Jesus); 13,31.32 (Jesus e Deus nele); 15,8 (o Pai). As 

duas primeiras estão ligadas à ressurreição e o destinatário é o ὁ πατήρ μου – “o Pai meu”. Ser 

glorificado é ser conhecido (Jo 11,4; 11,42). 
167

 KITTEL, δοξα. In: KITTEL; FRIEDRICH (ed.), Grande Lessico del Nuovo Testamento, vol. III, p. 

1377. 
168

 Ibidem, p. 1385. 
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consequente reação de fé ou de incredulidade por parte dos seus interlocutores. A fé está 

ligada à adesão do permanecer em Jesus, e a incredulidade é vista como uma atitude de 

recusa, o não permanecer. A vida dos seguidores de Jesus se dá a partir da sua 

permanência n’Ele, uma “união de amor com Ele”.
169

 

O texto se desenrola numa trama progressiva, com uma intensidade crescente, e 

de forma sempre mais interativa. Este elemento interativo e dramático está presente não 

só nesta unidade narrativa, mas também no conjunto de todo o Evangelho:
170

 

Ele responde sobre o definitivo eclesiológico: eu sou a videira (v. 1a; v. 5a); fala do primado 

absoluto da relação com Jesus (v. 4; v. 5); sobre como o ramo pode dar fruto, como o discípulo 

pode ser tal, glorificando o Pai (v. 8); responde sobre o triste desfecho de quem escolhe não 

permanecer em Jesus (v. 6), mas assegura o atendimento dos pedidos daquele que permanece (v. 

7).
171

 

Após a conclusão da análise deste texto, a pesquisa se encaminhará para o que 

foi proposto: um estudo da eclesiologia do Quarto Evangelho e sua relação com o 

conceito de koinonía (“comunhão”) – uma análise teológica –, tendo sempre como 

ponto de partida o texto aqui analisado. 

                                                           
169

 KONINGS, Evangelho segundo João, p. 254. 
170

 COTHENET et al.. Os Escritos de São João e a Epístola aos Hebreus, p. 31. Por exemplo, o relato de 

Samaria (4,1-42), a cura do cego de nascimento (cap. 9) e a ressurreição de Lázaro (cap. 11) revelam 

uma narrativa que evolui, com crescente certeza, até à plena revelação de Jesus ou manifestação da 

sua glória e à consequente resposta de fé ou de incredulidade por parte dos homens. Do início ao fim 

do Evangelho percebe-se uma narrativa que evolui na fé e em ordem à fé. Já em 1,19-51 percebe-se 

uma narrativa que, partindo do testemunho de João Batista e passando à adesão dos primeiros 

discípulos a Jesus, vai avançando até ao ponto culminante da confissão de Natanael e às palavras de 

revelação de Jesus em 1,51. E também, no final do Evangelho, nos relatos da ressurreição (cap. 20), 

através das mulheres, dos discípulos que correm ao sepulcro, de Maria Madalena, dos Doze e 

finalmente de Tomé – no princípio cético, porém logo vencido pelo Ressuscitado, proferindo uma 

magnífica confissão –, se verifica cada vez maior a certeza de fé. 
171

 GUEDES, A gênese do discípulo, p. 136. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

A RELAÇÃO ENTRE EKKLESÍA E KOINONÍA: 

UM ESTUDO BÍBLICO-TEOLÓGICO A PARTIR DE JOÃO 15,1-8
1
 

Introdução 

Ao falar do conceito de Igreja (ekklesía) no Quarto Evangelho, deve-se levar em 

conta que o texto não possui o vocábulo ekklesía ou expressões tradicionais que a 

designam concretamente como “os santos”, “os eleitos”, “o corpo de Cristo”, “o povo 

de Deus”, presentes em outros textos do Novo Testamento, sobretudo nos “escritos” do 

apóstolo Paulo.
2
 O evangelista parece não dar importância imediata à apresentação da 

Igreja, que parece já existir, tendo sua missão e possuindo suas estruturas.
3
 Embora no 

conjunto dos textos note-se a ausência do termo ekklesía, o evangelista se mostra 

consciente da existência da Igreja, apresentando um conceito elevado e bem definido de 

uma comunidade que crê formada por sua fé em Jesus (20,31).
4
 

Pressupõe-se, a partir de uma leitura dos textos do Quarto Evangelho, que o 

importante para a “comunidade joanina” é a vivência do conceito de ekklesía 

apresentada como koinonía. A comunhão com Cristo suscita a comunhão com a 

Trindade. O vínculo que liga Cristo ao Pai ligará a Igreja (17,22-23), através de Cristo, 

ao Pai (15,1-8). A “eclesiologia”, decerto, é um importante tema no Quarto Evangelho. 

                                                           
1
 Por “João”, quero dizer simplesmente o “Quarto Evangelho”, sem fazer nenhum comentário sobre a 

sua autoria. Assim sendo, afirmar que João é o autor do Quarto Evangelho baseia-se numa tradição 

eclesiástica antiga que começou na era patrística da Igreja cristã testemunhada por São Policarpo de 

Esmirna (morto em 156 d.C.) e São Justino, no Diálogo com Trifão (pelo ano 165 d.C). O título 

Ευαγγέλιον Κατά Ιωάννην – “Evangelho segundo João” se encontra pela primeira vez no final do 

século II em: P66, Irineu de Lião, Adversus haereses, II. 11. 10. O título, como todos os outros títulos 

dos livros do Novo Testamento, faz parte das tradições pós-neotestamentárias. Decerto não se pode 

recorrer apenas ao título para responder à questão da autoria destes escritos. Além disso, é inegável 

que o texto simplesmente não nomeia seu autor (no cap. 21, o autor é identificado com o “discípulo 

amado”, mas não se sabe o nome deste discípulo) (KUMMEL, Introdução ao Novo Testamento, p. 34-

36.253). 
2
 Segundo Johan Ferreira, estas características paulinas ou “ortodoxas” da Igreja não são as maiores 

preocupações da eclesiologia da comunidade joanina. Naturalmente, isso não significa que João não 

tinha nenhum interesse na ordem da Igreja ou nos sacramentos; no entanto, sua preocupação está em 

outro lugar, mais preocupado com a origem, a natureza e especialmente com a função da comunidade 

crente do que com os assuntos de liturgia ou de ordem da Igreja (FERREIRA, Johannine 

Ecclesiology, p. 15). 
3
 SANTOS, Teologia do Evangelho de São João, p. 157. 

4
 FERREIRA, Johannine Ecclesiology, p. 13-14. 
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Cabe aqui, então, questionar qual a essência desta realidade eclesial que o texto joanino 

quer apresentar ao seu leitor. 

O tema da “Eclesiologia do Quarto Evangelho” destaca a verdadeira natureza e 

finalidade da comunidade joanina, expressas na teologia da Igreja dentro do conjunto 

dos textos deste Evangelho. O estudo teológico acerca da relação entre a ekklesía e a 

koinonía, a partir da perícope 15,1-8, buscará ter como foco a “teologia joanina” nos 

textos deste Evangelho, e não da “história social” (Sitz im Leben) da comunidade,
5
 e terá 

como base o estudo exegético apresentado no primeiro capítulo. Todavia, é importante 

ressaltar que a realidade histórica da comunidade também tem grande importância, pois 

lança luz sobre os conceitos teológicos.
6
 O presente capítulo apresentará o tema da 

eclesiologia no conjunto dos textos do Evangelho, mostrando outras expressões e 

imagens eclesiais além da autorevelação de Jesus como a “videira verdadeira”, texto 

base desta pesquisa. Em seguida, a comunidade é apresentada como discipulado, 

chamada a “permanecer em Jesus” numa união profunda e permanente, tendo sua 

missão em um “mundo” que se opõe às palavras de Cristo. Por fim, o tema da koinonía 

será aprofundado como caráter distintivo da “eclesiologia joanina”, que consiste na 

estreita relação entre Jesus e a comunidade.
7
 

No capítulo anterior, o estudo exegético sugeriu que o pensamento do autor do 

Evangelho seja compreender que a comunhão/unidade dos discípulos com Cristo é a 

condição para tornar-se discípulo. Assim sendo, o objetivo deste trabalho não é 

reconstruir a comunidade joanina, como fizeram vários exegetas, mas apontar alguns 

dos elementos teológicos que destacam a relação entre “Igreja e comunhão” a partir da 

perícope 15,1-8. 

1. A eclesiologia joanina
8
 

O tema da “eclesiologia joanina”, entre pesquisadores que se empenham na 

reflexão dos textos do Quarto Evangelho, levanta ainda muitas discussões sobre se a 

                                                           
5
 Segundo Johan Ferreira, o professor Raymond Edward Brown, com sua pesquisa A comunidade do 

Discípulo Amado (1979), traz nos seus escritos uma tentativa de reconstruir a história e o Sitz im 

Leben da comunidade joanina, mas não lida com o conceito teológico que a comunidade tinha de si 

mesma (FERREIRA, Johannine Ecclesiology, p. 14). 
6
 Ibidem, p. 14. 

7
 BROWN, As Igrejas dos apóstolos, p. 107. 

8
 Neste estudo, o termo “eclesiologia joanina” refere-se à teologia da Igreja ou ao conceito de 

“comunidade de fiéis” que crer em Jesus, encontrada no seio do Quarto Evangelho, como um grupo 

distinto. Neste sentido, o termo “a eclesiologia joanina” ocupar-se-á com a compreensão teológica que 

a “comunidade joanina” tinha de si mesma, e não com a história da comunidade. 
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“eclesiologia” é ou não um tema central neste Evangelho. Os pesquisadores têm 

abordado a questão de diferentes maneiras.
9
 Normalmente a presença ou alusão a um 

fenômeno eclesiológico, como os sacramentos, é continuamente usada para demonstrar 

a importância da sua eclesiologia.
10

 

                                                           
9
 Os primeiros estudos sobre a eclesiologia (a Igreja) em João foram feitos por Gaugler (1924) e 

Faulhaber (1938), mas estes estudos eram muito gerais, sem fundamento exegético (MILLER, J. W. 

The Concept of the Church in the Gospel according to John [PhD dissertation, Princeton Theological 

Seminary], 1976, p. 16). Bultmann novamente foi quem determinou a gênese e a direção para o debate 

sobre este aspecto da teologia joanina, negando a existência de qualquer eclesiologia real em João e 

dedicando apenas três páginas ao conceito joanino da Igreja em sua Teologia do Novo Testamento. 

Ele afirma que o Evangelho, por não trazer um conceito de história da salvação, faz compreender que 

a prova profética não seja importante, por isso o termo ekklesía não ocorra. Quando há uma referência 

implícita aos sacramentos, a resposta de Bultmann é de que os “sacramentos foram posteriormente 

introduzidos no texto pelo processo editorial”. Por fim, em sua teologia, ele nos diz que não tratou a 

visão joanina da Igreja como um tópico por si só, porque “o próprio João nunca toma o conceito de 

‘Igreja’ como um tema, assim como Paulo faz em seus escritos. Pode-se falar do conceito de Igreja 

invisível em João, que gradualmente se realiza na Igreja visível dos discípulos. Quando o Evangelho 

toca temas eclesiológicos, Bultmann acredita que os termos vêm do pensamento gnóstico, e não de 

fontes judaicas ou cristãs” (BULTMANN, Theology of the New Testament, vol. II, p. 8-9.91-92); 

1951-55: II, 91; 1951-55: II, 91). (1951-55: II, 92). Käsemann, aluno de Bultmann, concorda com a 

opinião de seu professor, afirmando que João não desenvolve uma eclesiologia explícita, porém, 

parece contradizer-se na mesma obra afirmando posteriormente que seria tolo negar que João 

estabelece uma eclesiologia em seus escritos (KÄSEMANN, The Testament of Jesus, p. 27, apud 

FERREIRA Johannine Ecclesiology, p. 35-37). 
10

 Ibidem, p. 35-36: “O tema da ‘eclesiologia’ cobre uma grande área dos estudos do Evangelho, e inclui 

as questões de organização da Igreja (SCHWEIZER, Church Order in the New Testament. London: 

SCM Press, 1961 / Klauck, H.-J. Gemeinde ohne Amt? Erfahrungen mit der Kirche in den 

johanneischen Schriften. BZ n. 29, 193-220, 1985), os sacramentos (BORNKAMM, G. Die 

eucharistische Rede im Johannesevangelium, ZAW n. 47, p. 161-69, 1956), a relação entre a 

comunidade e o indivíduo (O’GRADY, John Francis. Individualism and Johannine Ecclesiology, 

BTB n. 5, p. 227-261, 1975 / O’GRADY, John Francis. Individual and Community in John – PhD 

dissertation, Pontifical Biblical Institute, 1977 / Johannine Ecclesiology: A Critical Evaluation, BTB 

n. 7, p. 36-44, 1977.), a relação entre a comunidade e Jesus, a relação entre a Igreja e Mundo 

(BAUMBACH, Gemeinde. Gemeinde und Welt im Johannes-Evangelium. Kairos n. 14, p. 121-136, 

1972 / WIEFEL, Wolfgang. Die Scheidung von Gemeinde und Welt im Johannesevangelium auf dem 

Hintergrund der Trennung von Kirche und Synagoge. TZ n. 35, p. 213-227, 1979 / LINDEMANN, 

Andreas. Gemeinde und Welt im Johannesevangelium. In: D. Ltihrmann and G. Strecker (eds.), 

Kirche: Festschrift fiir Gunther Bornkamm zum 75. Geburtstag (Tübingen: J.C.B. Mohr [Paul 

Siebeck]), p. 133-161, 1980 /) e a relação entre a Igreja e o Antigo Testamento e Israel (BARRETT, 

Charles Kingsley. The Old Testament in the Fourth Gospel. JTS n. 48, p. 155-169, 1947 / Allen, E. L. 

The Jewish Church in the Fourth Gospel, JBL n. 74, p. 88-92, 1955). Outros temas joaninos como o 

dualismo, a escatologia, o discipulado e a missão também entram em cena (BEINERT, Wolfgang. Der 

Einzelne und die Gemeinschaft: Ekklesiologische Aspekte zum Thema der Nachfolge. MTZ n. 30, p. 

105-116, 1979 / PAZDAN, Mary Margaret. Discipleship as the Appropriation of Eschatological 

Salvation in the Fourth Gospel – PhD dissertation; University of St Michael’s College [Canadá], 1982 

/ Estudos que tratam da missiologia do Quarto Evangelho incluem frequentemente questões 

eclesiológicas: KUHL, Josef. Die Sendung Jesu und der Kirche nach dem Johannes-Evangelium (St 

Augustin: Steyler Verlag), 1967 / KUHL, Josef. Mission nach dem Johannes-Evangelium, VSVD n. 

14, p. 124-32, 1971 / MCPOLIN, John. Mission in the Fourth Gospel. ITQ 36: 113-22, 1969 / 

MIRANDA, Juan Peter. Die Sendung Jesu im vierten Evangelium: Religions – und 

theologiegeschichtliche Untersuchungen zu den Sendungsformeln. Stuttgarter Bibelstudien, n. 87 

[Stuttgart: Katholisches Bibelwerk], 1977 / POPKES, Wiard. Zum Verstandnis der Mission bei 

Johannes. Zeitschrift fur Mission n. 4, p. 63-69, 1978 / WINN, Albert Curry. A Sense of Mission: 

Guidance from the Gospel of John. Philadelphia: Westminster Press, 1981 / SCHNACKENBURG, 

Rudolf. Der Missionsgedanke des Johannesevangeliums im heutigen Horizont, in Das 

Johannesevangelium. Vol. 4. Freiburg: Herder, 1984, p. 58-72 / VIVIANO, Benedict Thomas. The 
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Como foi apresentado na introdução, o autor do Quarto Evangelho surpreende os 

seus leitores com o fato de “que parece não desenvolver uma eclesiologia explícita”,
11

 

evidenciando a ausência de qualquer interesse na constituição e na organização da 

Igreja. Os textos possuem uma eclesiologia indireta,
12

 acenando a vida da Igreja como 

uma realidade de comunhão/unidade dos que creem em Jesus e entre eles, exprimindo 

de diversas maneiras a autocompreensão destes seguidores de Jesus que lutam para 

permanecer nele e nas suas palavras (6,68-69): 

O Evangelho de João, em sua forma de abordagem, quer ser mais do que uma mera apresentação 

da história passada de Jesus. Ao contrário, ele faz com que a imagem da comunidade pré-pascal 

de discípulos e de sua relação com Jesus deixe transparecer um segundo nível, onde aparecem as 

experiências, conflitos e problemas históricos da comunidade joanina. Por essa razão, a história 

narrada pelo evangelista não permanece no passado, mas inclui o presente da comunidade 

joanina até em detalhes concretos.
13

 

No conjunto dos textos do Quarto Evangelho, nota-se que uma das preocupações 

fundamentais do autor está em afirmar e mostrar a relação íntima e direta que ocorre 

entre os que creem, membros da Igreja, e Jesus. Contudo, o destaque dado à revelação 

individual com Jesus, Revelador do Pai, não exclui no texto o espaço para uma reflexão 

autenticamente comunitária.
14

 

A questão eclesiológica desempenha papel importante na teologia de João. 

Possivelmente, este seja um dos principais problemas enfrentados pela comunidade. 

Nos “discursos de adeus” (cap. 13–17), nota-se a importância dada ao lugar e à tarefa 

dos discípulos de Jesus que permanecem no mundo após a Sua partida. E é 

especialmente em João 17, na oração de despedida de Jesus, que a “comunidade” torna-

se a Sua maior preocupação.
15

 A ênfase expressa pelo texto é dada na relação da 

                                                                                                                                                                          
Missionary Program of John's Gospel, Bible Today n. 22, p. 387-93, 1984 / RUIZ, Miguel Rodríguez. 

Der Missionsgedanke des Johannesevangeliums: Ein Beitrag zur johanneischen Soteriologie und 

Ekklesiologie. Wurzburg: Echter Verlag, 1987 / WALDSTEIN, Michael Maria. The Mission of Jesus 

and the Disciples in John. Com(US) n. 17, p. 311-333, 1990)”. 
11

 KÄSEMANN, Jesu letzter Wille nach Johannes 17, p. 65, apud RULOFF, A Igreja no Novo 

Testamento, p. 322. 
12

 Ruloff diz que a escolha deste termo decorre da necessidade de fazer uma diferenciação em relação à 

eclesiologia implícita constatada em Jesus: enquanto nesta se tratava de motivos que fluíam em 

direção a uma eclesiologia (ainda não existente) e a preparavam, nos escritos joaninos se tratava de 

afirmações das quais pode ser deduzida uma eclesiologia já existente (RULOFF, A Igreja no Novo 

Testamento, p. 322). 
13

 Ibidem, p. 323: Ruloff apresenta este texto fazendo referência às teses de WENGST, Bedrängte 

Gemeinde und verherrlichter Christus, p. 43-45, e MARTIN, History and Theology in the Fourth 

Gospel. 
14

 SANTOS, Teologia do Evangelho de São João, p. 157. 
15

 FERREIRA, Johannine Ecclesiology, p. 201. 
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comunidade com Jesus, pois ela não existe para si própria, nem é um fim em si mesma, 

mas existe para o propósito de continuar a missão de Jesus e é chamada a permanecer 

unida a Ele. O movimento do texto desenvolve, então, uma “eclesiologia cristológica” 

no sentido de que a comunidade é Christus prolongatus.
16

 A comunidade se fundamenta 

e se caracteriza pela “alta cristologia”, tornando-se motivo de unidade e também de 

conflito.
17

 Assim sendo, os temas da eclesiologia e da cristologia estão intimamente 

relacionados no texto. O propósito da eclesiologia joanina, assim como de sua 

cristologia, é eminentemente soteriológico:
18

 

A salvação exige, da parte da pessoa, um ato consciente de decisão pela fé em Jesus Cristo. 

Ninguem nasce com fé. A salvação é, ao mesmo tempo, um ato do poder de Deus e um ato da 

responsabilidade humana. Pela parte que toca a Deus, Deus é sempre fiel em graça e verdade, 

mas, pela parte que toca ao homem, o homem pode falhar […] O Jesus Joânico afirma isto 

mesmo de uma maneira muito clara em 6,44-45: “Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me 

enviou o não atrair; e eu hei-de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas: E todos 

serão ensinados por Deus. Todo aquele que escutou o ensinamento que vem do Pai e o entendeu 

(mathôn) vem a mim”.
19

 

No interior das narrativas, presume-se uma comunidade marcada por uma vida 

de fé, convidada a configurar-se em Cristo, vivendo mergulhada na intimidade e 

assumindo um compromisso radical no seguimento a Ele (6,51-53.60-67). A vida de 

Jesus narrada pelo autor traz também à tona a vida da comunidade inserida nela. 

Consequentemente, para participar da comunidade cristã torna-se necessário vincular-se 

a Jesus, sendo capaz de segui-lo permanecendo na sua palavra que fecunda o coração 

dos seus seguidores, tornando-os íntimos do Pai (15,7-10).
20

 Ademais, os 

relacionamentos e a espiritualidade da comunidade eram mediados pelo amor-serviço, 

onde seus membros eram desafiados a construir e desenvolver, em sua práxis diária, um 

relacionamento íntimo e pessoal com Jesus Cristo que servisse como referencial para a 

tomada de decisões na vida em comunidade (15,12-17).
21

 

                                                           
16

 Ibidem, p. 15. 
17

 BROWN, A comunidade do Discípulo Amado, p. 37. 
18

 FERREIRA, Johannine Ecclesiology, p. 201. 
19

 CARREIRA DAS NEVES, Escritos de São João, p. 94. 
20

 BROWN, A comunidade do Discípulo Amado, p. 15. 
21

 Segundo Brown, pode-se observar dois aspectos essenciais na eclesiologia joanina. O primeiro 

enfatizava uma relação pessoal com Jesus Cristo e o segundo, a habitação do Paráclito no interior de 

cada cristão. Falando a respeito do relacionamento pessoal com Cristo, o autor destaca, ainda, a 

cristologia joanina fundamentada no fato de que Jesus existia com o Pai e veio do Pai (Jo 1,1). Da 

mesma forma que a eclesiologia joanina se baseia no Espírito que veio do Pai (Jo 15,26) e foi enviado 
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Como foi sublinhado no capítulo anterior, o autor acentua a intenção dos textos 

do Quarto Evangelho, quando afirma: “Estes foram escritos para que creiais que Jesus é 

o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome” (20,31). A fé 

vem caracterizada como uma adesão à pessoa de Jesus, como uma aceitação, um 

acolhimento, uma escuta dócil e um seguimento. Esta atitude vem traduzida através do 

verbo “crer” (πιστεύειν). Um “crer” que tem um sentido ativo e dinâmico, uma atitude 

de entrega e confiança que leva a amar a pessoa em quem se crê.
22

 Não é uma fé teórica, 

mas uma fé vital que informa toda a vida do crente. É um “receber” a Jesus (1,12; 5,43; 

13,20), um “vir a ele” (5,40; 6,35.44; 7,37), um “seguir” a Jesus (8,12; 10,27), um 

“permanecer” nele, em sua palavra e em seu amor (15,4; 8,31; 15,7.9). 

No conjunto dos textos do Evangelho há indicativos claros de que Jesus não foi 

apenas o construtor e edificador da Igreja, mas a sustenta viva e dinâmica por meio do 

seu Espírito (16,7-15). Torna-se mais clara esta imagem de Jesus no texto da “videira 

verdadeira e dos ramos”, analisado no capítulo anterior como estudo exegético. 

Portanto, todo aquele que permanece ligado à videira produz muito fruto (15,2.5). E 

aquele que se afasta da videira, seca e é arremessado para ser queimado (15,6). Sendo 

assim, nas palavras do autor: Jesus é o princípio animador, ainda “vivo e bem presente” 

no seu meio.
23

 Os seus discípulos, para alcançarem a vida eterna, necessitam segui-lo 

como as ovelhas que seguem o seu pastor (10,27-28), ou seja, devem permanecer nele 

como o ramo está enxertado na videira (15,1-8):
24

 

Schnackenburg é um dos estudiosos mais importantes que contribuíram para a compreensão do 

conceito da Igreja nos escritos joaninos. Schnackenburg sustenta que a eclesiologia está 

profundamente enraizada, e até mesmo indispensável, para o pensamento joanino. De acordo 

com Schnackenburg, a Igreja “tem uma posição bem definida na obra da salvação”. É através da 

Igreja que o Espírito aplica a salvação obtida por Cristo ao mundo. O interesse de João na Igreja 

é ilustrado mais adiante pelas metáforas que definem a obra de Jesus, a saber, a do rebanho e a 

da videira e dos ramos. A verdadeira natureza da Igreja é vista especialmente na imagem da 

videira e dos ramos, a união daqueles que “creem” com Cristo. Schnackenburg continua a dizer 

que somente na Igreja está a permanência em Cristo e a promessa de que Cristo permanece neles. 

Os discípulos e os que creem posteriormente não poderiam ter entendido isso de outra maneira 

[…] nela [a Igreja] é realizada a mais profunda comunhão com Cristo e que só isso permite que 

qualquer fruto seja carregado […]. Esta ideia de unidade é dificilmente derivada apenas de 

                                                                                                                                                                          
pelo Filho (Jo 16,7). Por conta disso, Brown entende que a eclesiologia joanina foi reforçada pela sua 

cristologia (BROWN, As Igrejas dos apóstolos, p. 107). 
22

 CABA, Teologia Joanea, p. 171. 
23

 BROWN, As Igrejas dos apóstolos, p. 109. 
24

 Ibidem, p. 144. 
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razões tópicas de polêmica através do perigo dos hereges, mas pertence a uma compreensão 

joanina profunda da essência da Igreja.
25

 

A revelação de Jesus acontece com um fim determinado: trazer os homens à luz 

da fé e consequentemente à salvação. Tal revelação suscita tanto a fé como a 

incredulidade, causando a divisão entre as pessoas do seu tempo. De um lado estarão os 

seus discípulos e, do outro, os seus opositores. A expansão e o crescimento das 

comunidades cristãs primitivas geram também o problema da unidade, não só entre as 

várias comunidades, como também da unidade interna de cada comunidade.
26

 E é neste 

cenário eclesiológico que se situa a comunidade joanina que traz o drama da crença e da 

descrença, o qual percorre todo o Evangelho, até assumir uma radicalidade que 

conduzirá à morte do próprio revelador: Jesus.
27

 

Com tom enfático, o autor do Evangelho demonstra uma preocupação com a 

Comunhão/Unidade dos discípulos (10,15; 11,51-52; 17,20-21) e acentua a ideia da 

nova comunidade de Deus fundada por Jesus, através do conceito de discipulado e da 

simbologia eclesial.
28

 Uma comunidade (Igreja) unida é a prova de que Jesus foi 

realmente enviado pelo Pai e que Deus ama os homens e o mundo. 

2. Outras expressões e imagens eclesiais no Quarto Evangelho 

Na imagem dos discípulos antes do acontecimento da Páscoa, o autor do 

Evangelho associa diretamente a Igreja com a história narrada de Jesus de Nazaré. Uma 

concentração cristológica do discipulado enquanto vida de comunhão com Jesus. Desse 

modo, os textos do Evangelho querem deixar claro que unicamente essa história é a 

premissa da qual vive a Igreja, nela Deus se manifesta ao mundo e ela é acontecimento 

de revelação.
29

 

No estudo exegético do mashal da “videira e dos ramos”, viu-se que ele, ao 

designar Jesus como videira e os que nele creem como ramos (15,5), indica 

provavelmente que o seu autor esteja imerso em uma tradição veterotestamentária na 

                                                           
25

 SCHNACKENBURG, The Church in the Johannine Writings, Including the Apocalypse, p. 103-111, 

apud FERREIRA, Johannine Ecclesiology, p. 40-41. 
26

 Segundo Blank, o problema da “unidade da Igreja” desempenhou papel importante desde os primeiros 

tempos, e, se se analisa bem isso, não poderia ser de outra forma devido ao crescimento da 

comunidade primitiva. O Evangelho de João se situa nas fronteiras dessa evolução (BLANK, O 

Evangelho segundo João, p. 296). 
27

 “O fio condutor do evangelho é a constatação da dupla resposta possível: rejeição de uns e aceitação 

de outros” (MARTÍN-MORENO, Personajes del Cuarto Evangelio, p. 381). 
28

 SANTOS, Teologia do Evangelho de São João, p. 157. 
29

 RULOFF, A Igreja no Novo Testamento, p. 326. 



94 
 

qual o povo de Israel é considerado sob a imagem da “vinha” (Os 10,1; 14,8; Jr 2,21; 

5,10; 6,9; 12,10-11; Ez 15,1-6; 17,5-10; 19,10-14; Sl 80,9-12). A casa de Israel é a 

vinha do Senhor, que deveria produzir os frutos desejados, condignos ao tempo 

oportuno, porém o vinhateiro (o Pai) se vê decepcionado, pois a sua vinha só produziu 

uvas amargas; trata-se de uma vinha selvagem que só pode ter um destino: o fogo, a 

destruição (Is 5,1-7; Ez 15,1-6; 19,10-14). Era desta forma que os profetas descreviam o 

povo de Israel quando não correspondia ao ideal que YHWH indicou-lhes na aliança do 

Sinai: “vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa” (Ex 19,6a).
30

 

No texto do Salmo 80, o povo de Israel é identificado com uma videira que Deus 

trouxe do Egito e plantou-a em um solo que tinha preparado especialmente para ela (Sl 

80,8-19). Torna-se evidente o lamento do salmista ao expressar que esta videira não 

floresce mais, que seus muros de proteção estão destruídos e que ela está sendo 

saqueada por ladrões. Assim, ele ora a Deus, dizendo: “Olha do céu, e vê e visita esta 

vinha; protege o que tua mão direita plantou! Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, 

sobre o filho do homem que fortaleceste para ti” (80,15-16.18).
31

 

O uso da imagem da videira realiza uma mudança importante: Jesus é aqui 

apresentado como o verdadeiro Israel, a videira genuína, o homem que está à direita de 

Deus. É o próprio Jesus que, como Filho e revelador de Deus (o Pai), parece tomar o 

lugar de Israel. Como visto no salmo, Deus é tanto aquele que planta como aquele que 

cultiva a videira.
32

 O autor apresenta Jesus como sendo o único e autêntico instrumento 

de salvação para a fé dos discípulos. Possivelmente, a vinda de Jesus assinala o fim do 

culto israelítico-judaico do Templo e da comunidade ligada a este Templo (2,13-22; 

4,21-26; 8,31-59). O autor do texto, apresentando o mashal da videira, não deixa de 

sublinhar a dimensão eclesiológica desta imagem, quando revela as palavras de Cristo: 

“Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele produz 

muito fruto; porque sem mim, nada podeis fazer” (15,5).
33

 

É a partir dos ditos Ἐγώ εἰμι (15,1.5), evidenciados como fórmula de 

autorrevelação nas falas de Jesus, que fazem memória de certa visão do mundo judaico, 

usando a expressão do Antigo Testamento ligada ao nome divino. Ao marcar 

profundamente a identidade do Deus que se revelou a Moisés no Horeb, talvez 

                                                           
30
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encontrem-se ali as possíveis raízes ou a fonte de inspiração do autor empregadas no 

Quarto Evangelho, caracterizando a dignidade única de Jesus.
34

 

Jesus retoma no versículo 5 da perícope em estudo a confirmação do conceito da 

relação mútua entre ele e os discípulos, com uma força explosiva na fórmula de 

autorrevelação, que não é nova no contexto do discurso que ele está fazendo. A figura 

dos “ramos” aponta a comunidade salvífica – “os discípulos” –, que é fundada pela 

“verdadeira videira”, Jesus, em íntima comunhão de vida com ele e nele.
35

 O texto, 

supostamente, acena que, nesta relação mútua, Jesus é o protagonista, enquanto os 

discípulos são os beneficiados, isto é, Jesus é a videira e seus discípulos, os ramos, que 

tiram dele sua vida e a força para produzir frutos.
36

 Assim como Jesus está intimamente 

relacionado com o Pai, também os ramos precisam estar enxertados na videira e não 

podem fazer nada sem permanecerem no seu Senhor, pois ele é a única e verdadeira 

videira. A natureza desta relação entre Jesus e os seus discípulos aparece no texto nas 

fórmulas de imanência recíproca: “permanecei em mim, como eu em vós” (15,4): 

Trata-se de um relacionamento de confiança e fidelidade recíproca que existe entre Ele e os seus. 

Se João relaciona a figura da videira aos ramos, isto é, Jesus e os seus discípulos, disto se segue 

que a Igreja não pode construir uma identidade distinta de Cristo. A realidade eclesiológica é 

eminentemente cristológica. Uma comunidade que não permaneça unida a Jesus, pela fé e pelo 

amor, não obtém a promessa de “fruto abundante”. O crente só se tornará presença soteriológica 

no mundo quando permitir que Cristo exerça permanentemente toda a sua força de plasmação e 

de vida.
37

 

As repetições do autor com o convite de Jesus aos seus discípulos para 

permanecerem n’Ele soam como uma insistência especialmente na união necessária de 

cada um com Ele, e esta relação de amor com Jesus é como uma necessidade intrínseca 

da Igreja.
38

 Jesus sabe que existem os ramos bons e frutíferos, como também os secos 

ou ramos infrutíferos, por isso, lança um alerta para que os seus discípulos tenham 

consciência desta necessidade de viver n’Ele como Ele também vive no Pai: “Sem mim, 

nada podeis fazer” (15,5). Portanto, quem não quer, por escolha livre e informada, ser 

enxertado em Cristo e ser habitado por Ele, é destinado a secar e será útil apenas para 

ligar ou reacender o fogo (15,6). 
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A comunidade joanina é convidada e exortada a viver uma comunhão/unidade 

com Jesus. A firmeza desta comunhão/unidade é medida pelos frutos da comunidade 

(15,4-5). Viver como os ramos da videira é pertencer a uma organização de 

comunhão/unidade moldada pelo amor de Jesus. O ramo é integrado no “trabalho 

comunal” de dar fruto, de viver em amor e revelar-se assim como um dos discípulos de 

Jesus: “Nisto o Pai é glorificado” (15,8). 

Para viver de acordo com este modelo, presume-se então que a Igreja seria uma 

comunidade na qual os membros são conhecidos pelos frutos produzidos, fazendo 

permanente a presença de Jesus, promulgando o seu amor e o amor do Pai. A Igreja, 

tendo como referência este mashal, parece apresentar um modelo radicalmente não 

hierárquico. Observando o texto, a fecundidade é a única diferenciação entre os ramos, e 

o discernimento da fecundidade cabe apenas ao vinhateiro, o Pai (15,1), e não a 

qualquer um dos ramos da videira (os discípulos). É papel do vinhateiro podar e moldar 

a videira para aumentar a fecundidade, e todos os ramos são os mesmos, distinguíveis 

apenas pelo seu fruto. A dimensão teológica do conjunto da perícope coloca sérios 

desafios à maneira como a vida institucional e pastoral da Igreja nos tempos hodiernos é 

compreendida e mantida. 

No conjunto dos textos do Quarto Evangelho encontram-se outras imagens 

eclesiais que ilustram a dimensão comunitária da eclesiologia joanina. Ainda que o seu 

autor sublinhe fortemente o aspecto pessoal da fé e do relacionamento de cada discípulo 

de Jesus, vê-se que o elemento social e comunitário dos que creem não desaparece de 

seu horizonte.
39

 

A seguir, serão vistas estas expressões e imagens eclesiais que procuram 

mencionar que uma realização existencial com Cristo sem a Igreja é impensável para o 

autor do Quarto Evangelho.
40

 

2.1 A esposa do Messias (3,27-30) 

A imagem da “esposa do Messias” indica que a comunidade dos discípulos de 

Jesus é de caráter nupcial, ilustrada no segundo testemunho de João Batista, indicando 
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que sua missão não lhe pertence como propriedade pessoal, é dom de Deus (3,27).
41

 

João Batista não mudou nunca o seu testemunho, ele sempre deixou claro para os seus 

seguidores que ele não era o Cristo (1,20), mas apenas o mensageiro do Messias (1,26-

34). Os próprios sacerdotes e levitas que o interrogaram foram testemunhas de que ele 

confessou que não era o Cristo (1,19-20):
42

 

Reação de João: o que acontece com Jesus é desígnio divino. O princípio aplica-se também a ele 

próprio: ele não tem o direito de levar nada para si, pois não lhe foi concebido do céu. A 

expressão “do céu” põe este dito em relação com a descida do Espírito sobre Jesus (1,32: 

“contemplei o Espírito que descia como pomba do céu, e ficou sobre ele”). João atribui a missão 

de Jesus como Esposo à descida do Espírito, sua investidura messiânica, pela qual o tinha 

reconhecido como o Filho de Deus (1,34). Somente quem possui o Espírito pode atribuir-se este 

título. Recorde-se que nunca se menciona a água em relação com o batismo de João (1,26.31.33; 

3,23). O batismo próprio do Messias será o do Espírito (1,33), e João prevê que os que aderem a 

Jesus hão de recebê-lo. Quem não recebeu o dom do céu não pode pretender comunicar o 

Espírito (3,34).
43

 

O autor do Evangelho presume que João Batista tem sua função de mensageiro 

como outros profetas, e que ele tinha consciência de que Jesus era o verdadeiro Messias 

esperado pelo povo. João não é o esposo escatológico (2,10), ele é apenas o amigo do 

esposo,
44

 e sua alegria se realiza quando percebe a “voz” do esposo que recebe a sua 

amada (Jr 33,10-11).
45

 

Os informes sobre o bom êxito da atividade “batismal” de Jesus concedem a 

João Batista a oportunidade de testemunhar a superioridade de Jesus. Os discípulos dele 

aparentam descontentamento ao ver Jesus com sua atividade usurpar o direito e a 

competência de seu mestre. João Batista, porém, se alegra com o bom êxito do 

Messias.
46

 O contexto nos aconselha a pensar que o Batista fala de Jesus: se “todo 

mundo está indo para ele” é porque eles (seus seguidores) são um dom que o Pai faz a 

Jesus, e o Pai dá aos que creem o dom de ir até ele (3,35; 6,37.39.65; 10,29; 

17,2.9.11.24).
47

 

João Batista em sua fala emprega uma imagem muito viva que qualquer judeu 

podia reconhecer, porque pertencia à tradição do pensamento judaico: “Quem tem a 
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esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que está presente e o ouve é tomado de 

alegria à voz do esposo. Essa é a minha alegria e ela é completa” (3,29). Esta alegoria 

do “esposo e do amigo do esposo” são grandes imagens do Antigo Testamento. A 

esposa é figura do povo, segundo as imagens usadas pelos profetas (Is 62,4-5; Jr 2,2; 

3,20; Ez 16,8; Os 2,16-20). Israel era a esposa de Deus e Deus o Esposo de Israel.
48

 A 

união entre Deus e Israel era algo tão íntimo que só podia ser comparada a um 

casamento; portanto, encontra-se uma nova alusão ao episódio de Caná (2,1-12), as 

núpcias da antiga aliança que seriam substituídas.
49

 O que ali se antecipou pelo sinal de 

Jesus é o que agora João Batista percebe. Se o Esposo está presente, as verdadeiras 

núpcias começarão: a noiva pertence ao marido. Assim, a Igreja, a noiva do Messias, 

pertence a Ele,
50

 e João Batista assume o seu lugar de amigo do esposo.
51

 

O elemento importante neste texto é a alusão que o autor apresenta, 

evidenciando a realidade da Igreja: Jesus é o esposo messiânico, o Senhor do povo de 

Deus, e a comunidade escatológica é a esposa de Cristo.
52

 Como já citado, o texto traz 

muitas razões favoráveis que manifestam a dimensão eclesiológica desta imagem da 

“esposa do Messias”.
53

 A imagem do “esposo e a esposa” é utilizada no Antigo 

Testamento, referindo-se às relações entre o rei e seu povo. No texto do segundo livro 

de Samuel, Aquitofel promete a Absalão levar todo o povo para ele, como vem a noiva 

ao seu esposo (2Sm 17,3). Na tradição profética o símbolo esponsal é aplicado para 

ilustrar as relações nupciais entre YHWH e Israel. Encontram-se, também, vários textos 

do novo testamento que se inspiram nesta temática, apresentando a Igreja como a esposa 
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do Filho de Deus. Jesus será aplicado em outras ocasiões à imagem bíblica de noivo-

esposo (Mc 2,18-19; Mt 22,1-14; 25,1-13); o apóstolo Paulo também faz uso desta 

imagem (2Cor 11,2; Ef 5,22-33), e no texto do livro do Apocalipse são encontradas as 

núpcias do Cordeiro (19,7; 21,2). Possivelmente, o autor do Quarto Evangelho no texto 

3,29 prefigura a função de João Batista em relação a Jesus, introduzindo um novo 

enunciado: o das núpcias entre Jesus e sua Igreja, conforme se verifica na tradição 

sinótica (Mc 2,18-19; Mt 22,2; 25,1) e no livro do Apocalipse (Ap 19,7.9; 21,2.9; 

22,17.20):
54

 

A ação de “desatar a correia da sandália” de Jo 1,27 seria um traço do direito matrimonial 

hebraico relativo ao Levirato (Dt 25,5-10; Rt 4,6-8), então a função de João Batista em relação a 

Jesus (Jo 1,15.27.30; 3,28-30) poderia ser explicada em referência ao simbolismo do direito do 

levirato: João Batista não é digno de apropriar-se do papel de “Esposo” da nova Aliança. Ora, 

dada a referência de Jo 3,29 ao Esposo (Jesus) e ao amigo do Esposo (João Batista), é plausível 

aceitar a interpretação de aner (1,30) como alusão a Jesus, Messias-Esposo do verdadeiro Israel 

(cf. Os 2,2.7.1; 3,3; Jr 3,1 [LXX]…: Iahweh como esposo de Israel).
55

 

Seguidamente, o Evangelho apresenta a imagem do “pastor e o seu rebanho”. O 

“rebanho de YHWH”, para o autor do Quarto Evangelho, se converte no “rebanho de 

Jesus”; são aqueles que creem em Jesus e formam o verdadeiro Israel.
56

 Assim sendo, o 

evangelista apresenta em mais uma imagem ou expressão eclesiológica a dimensão da 

unidade/comunhão na relação entre Jesus e os membros da comunidade joanina. 

2.2 O rebanho de Cristo (10,1-18) 

A narrativa do bom pastor tem como pano de fundo o conflito com os fariseus, 

as autoridades religiosas do tempo do Evangelho de João, como está descrito no 

capítulo anterior, no episódio do cego de nascença (9,1-41). O modo de agir dos fariseus 

se encontra em conflito com as obras de Jesus. Eles perseguiram e expulsaram o cego – 

seguidores de Jesus – da sinagoga. Por isso, são chamados de falsos pastores: “cegos” e 

“pecadores” (9,41); eles veem um cego não como pessoa que necessita de acolhimento e 

cuidado, mas como um pecador.
57

 Assim, são chamados por Jesus de “ladrões” e 

“bandidos” neste texto do “bom pastor e suas ovelhas”. 
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Na perícope 10,1-18, o “rebanho de Cristo” é uma imagem que indica “o povo 

de Deus”. Jesus descreve a si mesmo como o único que tem direito de entrar no templo-

instituição e o único que é reconhecido (10,11). O seu direito identifica-se com a missão 

divina.
58

 O autor abre sua exposição com um princípio geral: existe uma só maneira 

legítima de aproximar-se das ovelhas, a saber, entrando pela porta do recinto onde se 

encontram. Quem entra por outro lado, não o faz por amor a elas, e sim para explorá-las 

em proveito próprio. Este é o pecado dos dirigentes do povo.
59

 

A perícope retoma o tema das ovelhas, já sugerido pelo autor em 2,15 (expulsou 

todos do templo, com as ovelhas e com os bois) e em 5,2 (porta das ovelhas), em que 

são identificadas com a multidão de enfermos atirados nos pórticos da piscina (5,3). 

Estes são, portanto, o povo dominado pelos dirigentes.
60

 

Nas falas de Jesus encontram-se diversos acenos às suas ovelhas, não somente 

quando ele se apresenta como Porta (10,7-10) e Bom Pastor (10,11-18), mas, também, 

no discurso polêmico subsequente ao texto nos versículos 22-30, onde a incredulidade 

dos judeus é explicada pelo fato de não pertencerem ao rebanho de Cristo (10,26).
61

 O 

verdadeiro pastor é aquele que tem uma relação de amizade com as suas ovelhas: ele 

não foge delas (10,2-3), suas ovelhas ouvem a sua voz e o reconhecem (10,3b-4) e Jesus 

é aquele que dá a vida pelo seu rebanho (10,15). É comum para os pastores de ovelhas 

terem o próprio “apito ou assobio” para reunir suas ovelhas. Jesus é aquele que chama 

suas ovelhas pelo nome e as conduz. O texto permite, também, entender que no aprisco 

há ovelhas de diferentes pastores. As ovelhas distinguem bem a voz do seu pastor e a 

voz dos estranhos. Ouvir a voz equivale a obedecer, a seguir e imitar a pessoa a quem se 

segue ou quer viver com ela. Cada frase do texto parece refletir o tema principal do 

Evangelho: o Verbo vem aos seus (1,11), Jesus convida-os a segui-lo (1,43; 8,12; 21,19-

22), os que creem ouvem e conhecem a sua voz (5,25; 18,37) e ele os chama pelo 

próprio nome (11,43; 12,17).
62

 

A imagem joanina do “pastor e suas ovelhas” recorda a temática eclesial do 

Antigo Testamento,
63

 onde Israel, a partir da libertação da escravidão no Egito (Ex 5-

12), é o rebanho do Senhor (Sl 77,20s; Is 63,12-14). O texto traz prováveis alusões à 

                                                           
58

 MATEOS; BARRETO, O Evangelho de São João, p. 453-454. 
59

 Ibidem, p. 453. 
60

 Ibidem, p. 452. 
61

 Segundo Rudolf Schnackenburg, a cegueira é a obsessão pela incredulidade. Os fariseus veem 

fisicamente mas não abrem o seu coração e vontade para ver a luz que é Cristo 

(SCHNACKENBURG, El Evangelio Según San Juan, vol. II, p. 321). 
62

 ALDAY, El evangelio según san Juan, p. 296. 
63

 BROWN; FITZMYER; MURPHY, Novo comentário bíblico – São Jerônimo, p. 782. 



101 
 

 
 

profecia de Ezequiel,
64

 onde o Senhor busca as ovelhas que foram abandonadas, 

censurando os líderes do povo como maus pastores que engordam à custa do rebanho 

(Ez 34,11). Segundo o relato da profecia de Ezequiel, as ovelhas são abandonadas e 

dispersas, como presas de animais selvagens, pois os pastores encarregados do rebanho 

tinham em mira apenas os próprios interesses (34,5-8).
65

 Possivelmente, o texto de 

Ezequiel tenha influenciado o autor do Evangelho, pois termina com a afirmação de que 

o povo conhecerá a Deus nesta atividade: “‘E eles saberão que Eu Sou (Ἐγώ εἰμι) o 

Senhor seu Deus, e eles, casa de Israel, são meu povo’, diz o Senhor. ‘Vós sois meu 

rebanho, o rebanho do meu pastor, e Eu sou o Senhor vosso Deus’” (Ez 34,30-31).
66

 

O papel de pastor corresponde em primeiro lugar a Deus (Ez 34,11-15) e depois 

ao futuro Davi ou rei messiânico (Ez 34,23). Jesus, no Evangelho, implicitamente, 

declara-se como o messias (Deus, pastor de Israel: Gn 49,24; Sl 23; Ez 34,11-16; Israel 

é o rebanho de Deus: Sl 23,1-4; 74,1; 78,52.70-72; 79,13; 80,2; 95,7; Is 40,11). E, ao 

contrapor-se aos dirigentes do povo, afirma que a autoridade que eles arrogam é 

ilegítima:
67

 

Jesus chama os dirigentes de ladrões e bandidos. O termo “ladrão” é aplicado aos dirigentes e a 

Judas nos textos do Evangelho; é aquele que se apropria do que pertence a todos (12,6); opõe-se 

ao que é Jesus e ao que ele faz os seus praticarem: fazer de todos o que pertence a cada um 

(6,11). Eles tiram do povo o que é seu. Foi a primeira denúncia feita por Jesus na primeira visita 

ao templo (2,13ss). Similarmente, chama de “bandidos” os dirigentes e Barrabás (18,40), é o que 

usa de violência. Os dirigentes são homicidas (8,44), como provarão com a morte de Jesus 

(11,53;12,10); eles submetem o povo com a violência do seu sistema (7,13; 9,22: o medo), 

reduzindo-o a estado de morte (5,3.21.25); usaram dela para expulsar o cego curado (9,34b).
68

 

A acusação de Jesus aos dirigentes significa, portanto, que aqueles que assumem 

esta função de conduzir o povo praticam atividades perversas e homicidas, são 

verdadeiros enganadores (ladrões) que usam da violência (bandidos);
69

 não só roubam, 

mas despojam o povo de tudo que lhe pertence, isto é, sacrificam as ovelhas. O povo é a 

verdadeira vítima do sacrifício no culto, reduzido à miséria, à espera a morte (5,3); 

                                                           
64

 O texto apresenta um provável paralelismo entre a perícope joanina 10,1-18 e o texto da profecia de 

Ezequiel 34,1-31. Além dos paralelismos entre Jo 10,3 e Ez 34,13; entre Jo 10,9b e Ez 34,13b; entre 

Jo 10,9c e Ez 34,14; e entre Jo 10,16s e Ez 34,14.31. O tema do pastor aparece igualmente no 

judaísmo, como, por exemplo, no livro de Henoque etíope 89-90, no qual se tem a descrição alegórica 

da História de Israel, desde a saída do Egito até a vinda do Messias. 
65

 DODD, A interpretação do Quarto Evangelho, p. 473-475. 
66

 BROWN; FITZMYER; MURPHY, Novo comentário bíblico – São Jerônimo, p. 782. 
67

 Ibidem, p. 782. 
68

 MATEOS; BARRETO, O Evangelho de São João, p. 453. 
69

 GARMUS, Para que todos tenham vida em abundância (Jo 10,1-18), p. 53. 



102 
 

“com esta figura Jesus denuncia a violência e dureza dos dirigentes que exploram o 

povo sem medir os estragos que causam e sem nenhum respeito à vida” (Ez 34,2-5.10; 

Jr 2,8; 10,21; 12,10; 23,1-2; 25,34-38; Zc 11,3-9.15.17).
70

 

O contexto da narrativa tende a apresentar a atividade de Jesus-pastor como uma 

instrução de que a comunidade joanina é o Israel que esperava pelo seu messias, escuta 

sua palavra e nele encontra o cuidado. Jesus afirma que as ovelhas ouvem a sua voz (v. 

3), designando “certa” atenção nupcial às palavras de Jesus. Observa-se que em 10,16 

esta atenção se transforma em aprofundamento de fé, próprio da comunidade pós-

pascal: “Tendo ainda outras ovelhas que não são deste redil: devo conduzi-las também; 

elas ouvirão minha voz, então haverá um só rebanho, um só pastor” (10,16).
71

 

É bastante comum, no Evangelho de João, estender o olhar a partir do ministério 

de Jesus para o tempo ulterior da Igreja (2,17.22; 4,35-38; 7,37-39; 12,20-24; 14,26; 

15,26s; 16,13-15).
72

 Assim sendo, o texto dá acesso a uma interpretação ampla acerca 

desta expressão eclesial: se o único rebanho de Cristo já se apresenta no decurso do 

ministério de Jesus entre aqueles que creem n’Ele com um ouvir de fé, o acolhem como 

Messias e Filho de Deus,
73

 o seu crescimento dependerá do anúncio daqueles que 

semearam a Palavra de vida (17,9.20). O rebanho se compõe daqueles que Jesus 

chamou durante a sua vida terrestre (19,35; 20,29) e daqueles que chegam à fé depois de 

sua glorificação através da palavra dos discípulos (17,20).
74

 O princípio de unidade 

deste único rebanho é o único pastor – Jesus – que deu a vida para estabelecer esta 

unidade (10,11.15.17). 

O autor do texto, ao empregar o verbo “conhecer” – γινώσκω – (10,14-15), 

evidencia o conhecimento de Jesus como “bom pastor” no relacionamento com as suas 

ovelhas. Esse “conhecimento” não é tanto um saber intelectual, mas um saber por 

experiência, é a sua dimensão trinitária: Cristo-pastor e suas ovelhas se conhecem tal 

como – καθὼς – se conhece o Pai e o Filho na esfera de sua vida divina.
75

 

Tendo em vista a profecia de Ezequiel, surge o questionamento: que fará Deus 

para salvar o seu rebanho? O profeta anuncia para o futuro um pastor messiânico 

(34,23-25) que se preocupará realmente com as ovelhas, as conduzirá para a pastagem e 

                                                           
70

 MATEOS; BARRETO, O Evangelho de São João, p. 453. 
71

 SANTOS, Teologia do Evangelho de João, p. 166. 
72

 Ibidem, p. 166. 
73

 SCHNACKENBURG, El Evangelio Según San Juan, vol. I, p. 550. 
74

 Ibidem, p. 550-551. 
75

 DINECHIN, Kathos: la similitude dans l’envangile selon saint Jean, p. 195-236, apud SANTOS, 

Teologia do Evangelho de João, p. 167. 



103 
 

 
 

cuidará delas. O texto joanino apresenta um possível cumprimento desta promessa 

apresentada pelo texto do profeta no texto do “pastor e seu rebanho” (10,1-18), 

sublinhando que, através de Jesus, Deus intervém definitivamente para salvar o seu 

povo. Nota-se que o movimento do texto indica que as relações mútuas de 

conhecimento e de amor em Jesus, o Messias pastor, e suas ovelhas são um 

desenvolvimento e um aperfeiçoamento da antiga fórmula bíblica da aliança (34,30-

31).
76

 Consequentemente, na perspectiva do autor, não é possível compreender o Cristo-

pastor apresentado sem o seu rebanho, que é o rebanho de Deus; parece impensável a 

comunidade dos que foram salvos sem a guia do seu Salvador. 

2.3 O povo de Deus (11,50-52; 18,14) 

Como foi apresentado anteriormente, a Igreja se apresenta como esposa e 

rebanho de Cristo, mas, também, é possivelmente apresentada como imagem do povo 

de Deus. No texto 11,50, nota-se que é bastante significativa a profecia do sumo 

sacerdote Caifás para o autor do Quarto Evangelho: “Convém que um só homem morra 

pelo povo e que não pereça a nação inteira” (2Sm 20,16; Is 53,1ss).
77

 Dessa maneira, 

entende-se que Jesus deveria morrer por todo o povo (λαός), para que não pereça toda a 

nação (ἔθνος).
78

 O texto recorda um episódio da vida de Davi, onde Aquitofel propõe a 

sua morte (2Sm 17,2-3), transparecendo o fundo messiânico em que se move a 

perseguição a Jesus, o Messias, novo Davi (10,24).
79

 

Na frase do sumo sacerdote Caifás contrastam-se duas expressões: povo e 

nação.
80

 O povo – λαός – é a expressão teológica que apresenta o conjunto de pessoas 

com as quais Deus estabelece sua aliança, e que, por este fato, se constituem como o 

Israel, povo eleito (Ex 19,5). A nação – ἔθνος – designa nos textos joaninos o povo 
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judeu enquanto se diferencia dos outros, não só racialmente, mas sobretudo por sua 

organização teocrática.
81

 

O evangelista usa um tom irônico
82

 e insistente para expressar que Caifás, sem 

querer, falou a verdade: como sumo sacerdote, ele profetizava (ἐπροφήτευσεν). Nas 

palavras do sumo sacerdote o texto sugere que Jesus deve morrer para o bem de seu 

povo em prol da “nação”, porém, não só dela, mas “para reunir todos os filhos de Deus 

dispersos”. Contra sua intenção, Caifás profetiza que Jesus é o Salvador universal.
83

 

Similarmente, o relato do autor propõe esta equivalência do novo povo de Deus: não só 

pela nação, mas também para congregar na unidade todos os filhos de Deus dispersos 

(11,51-52):
84

 

A expressão synago + eis + hen descreve um verdadeiro movimento: os filhos de Deus são 

conduzidos para (eis) um lugar santo (hen). Trata-se de um lugar tomado em sentido metafórico-

espiritual: no mistério da relação de filiação que une Jesus ao Pai (hen: Pai e Filho são uma só 

coisa: Jo 10,30; 17,11.22) se insere a unidade dos filhos de Deus dispersos. A unidade do novo 

povo de Deus, fruto da morte salvífica de Jesus, só se tornou possível porque ela foi introduzida 

nesta relação entre o Pai e o Filho.
85

 

A perícope 11,50-52 introduz, portanto, a concepção de que, com a morte de 

Jesus, haveria benefícios para todas as gentes, as criaturas de Deus, espalhadas por todo 

o mundo (1,12; 8,42), que constituem o grande rebanho de Jesus (10,16). Sua morte 

pelo povo será a do pastor que morre para defender e dar a vida a suas ovelhas (10,10s). 

Desse modo, forma-se um novo e único povo de Deus, do qual fazem parte judeus e 

gentios. O povo que será objeto da nova aliança de Deus com a humanidade não se 

limitará a Israel, a “nação”, mas abrangerá gente de outras raças e povos,
86

 os filhos de 

Deus dispersos que serão reunidos, de modo que formem uma só realidade: o rebanho 

de Cristo (10,16; 19,23), que se entende tanto as ovelhas do primeiro redil (o povo de 

Israel) como as ovelhas errantes e todos aqueles que voltam a fé para o Rei exaltado na 

cruz (12,32). Portanto, os versículos 51-52 oferecem a concepção de que o Messias 
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reunirá a nova comunidade humana, composta daqueles que aderiram a Ele.
87

 O que 

distinguirá esta comunidade não será a consanguinidade com Abraão (8,33.37.39), mas 

a consanguinidade com Deus (filhos de Deus), tendo nascido dele (1,13) pelo Espírito 

(3,6).
88

 

A ideia de salvação universal
89

 e comunitária nos textos do Evangelho são 

importantes para a eclesiologia joanina:
90

 

Vê-se que a morte de Jesus é concebida pelo evangelista em chave soteriológica (morrer para), 

porque através deste evento Ele (Jesus) se torna lugar santo (hen = “uma só coisa com o Pai”), 

permitindo assim aos filhos de Deus atingir, nele, a plena comunhão com o Pai e, portanto, a 

unidade do povo (a reunião eis hen).
91

 

Há uma tentativa no texto 18,14 de afirmar mais uma vez que a morte de Jesus 

obedece a motivos superiores, de acordo com os desígnios de Deus, como em 11,50-52, 

ressaltando na fala de Caifás o duplo sentido do seu dito profético.
92

 

2.4 A túnica inconsútil (19,23-24) 

Há, ainda, outra imagem de caráter eclesial: a túnica inconsútil. Era costume da 

época que os executores de alguma sentença repartissem a roupa do réu.
93

 E é a partir 

deste dado que o autor constrói a sua narração, logo após a cena do calvário, quando 

Jesus foi pregado na cruz e nela foi fixada a inscrição com a causa de sua condenação e 

houve a contestação da inscrição por parte dos judeus (19,19-22). 

O texto descreve a divisão das vestes de Jesus e acena particularmente o sorteio 

de sua túnica: “Os soldados, quando crucificaram Jesus, pegaram o seu manto e o 

fizeram em quatro partes, uma parte para cada soldado; e também a túnica. A túnica não 
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tinha costura, era tecida por inteiro desde cima. Disseram uns aos outros: ‘Não a 

dividamos, sorteamo-la para ver a quem cabe’. Assim se cumpriu aquela passagem: 

‘Repartiram o meu manto e lançaram sorte sobre a minha roupa. Foram os soldados que 

fizeram isso’” (19,23-24). Também alguns textos dos Evangelhos sinóticos recordam 

que os soldados dividiram as vestes de Jesus lançando a sorte (Mc 15,24; Mt 27,35; Lc 

23,34), porém, encontra-se apenas no Quarto Evangelho a citação expressa no Salmo 22 

e a distinção entre as vestes repartidas e a túnica que, ao invés, foi sorteada (Sl 22,19);
94

 

uma dupla ação apresentada como cumprimento da Escritura.
95

 Nota-se que o autor 

insiste sobre este fato: o episódio começa e termina com a menção dos soldados, 

atribuindo, assim, muita importância a este detalhe.
96

 

O evangelista, para dar o conteúdo teológico da cena sobre a “túnica inconsútil”, 

utiliza alguns elementos do Antigo Testamento em que a imagem do manto possui 

vários simbolismos.
97

 Na literatura bíblica veterotestamentária, em primeiro lugar, a 

túnica é símbolo do reino. Assim, a veste rasgada era símbolo corrente de cisão ou 

separação do povo de Deus (1Rs 11,29-31):
98

 “O profeta Aías, para significar a divisão 

do reino por ocasião da morte de Salomão e sua repartição entre dois herdeiros, divide o 

manto em doze partes: duas delas representam o reino de Judá e dez o de Israel”. 

Similarmente, no primeiro livro de Samuel é apresentado que a ruptura do manto do 

profeta que Saul quer prender simboliza que este fica despojado do reino (1Sm 15,27). 

Outro simbolismo que se atribui ao manto é o da transmissão do Espírito profético, onde 

Elias mostra a Eliseu sua vocação profética atirando em cima dele o seu manto (1Rs 

19,20). Quando é arrebatado ao céu, ele transmite o seu Espírito deixando-lhe o manto 

em herança, e levar este manto será sinal de estar revestido com o mesmo Espírito de 

Elias e continuar sua mesma missão (2Rs 2,1-15).
99

 

No texto 19,23-24, o autor evidencia a imagem do manto e dá a ela uma matiz 

particular: o manto de Jesus, o rei dos judeus (19,19.21), simboliza o seu reino.
100

 As 

quatro partes em que dividem o manto lembra os quatro pontos cardeais e significam a 

terra inteira. A salvação sai dos judeus (4,22), mas se estende a toda a humanidade 

(4,42). Jesus já não será o rei dos judeus, e sim o rei universal. Assim sendo, os 
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membros do povo de Israel que continuam fiéis a este rei terão que se integrar na nova 

comunidade (19,27):
101

 

A túnica “inconsútil” é um símbolo da unidade da Igreja. Essa era a exegese clássica na época 

dos Padres. São Cipriano, por exemplo, deixou-nos este bonito texto: “Esse sacramento da 

unidade, esse vínculo indissolúvel, coerente, era representado no Evangelho por esta túnica de 

Nosso Senhor Jesus Cristo, que não foi de maneira alguma nem dividida, nem rasgada… Porque 

o povo de Cristo não pode ser dividido, sua túnica tecida de uma única peça e sem costura, 

permanece indivisa entre as mãos dos que a possuem… Pelo símbolo, pelo signo dessa roupa, 

Jesus representou a unidade da Igreja”.
102

 

Desde São Cipriano (séc. III), a túnica sem costura significaria a Igreja indivisa 

que vem de Deus (“tecida desde cima”) e que não deve ser rasgada pelos homens. A 

narrativa joanina fornece uma descrição meticulosa da túnica; isto se deve ao fato de 

que ela simboliza a unidade da Igreja.
103

 Consequentemente, levanta-se a questão se tal 

interpretação comum na tradição cristã dos primeiros séculos estava na perspectiva do 

autor do Evangelho de João. Historicamente, essa leitura patrística era inspirada pela 

conjuntura da Igreja dividida pelos conflitos dogmáticos, porém foi reconhecida até os 

nossos dias.
104

 

O uso do verbo “dividir” (σχίζειν), de fato, é utilizado nos textos do Evangelho 

para indicar a divisão do povo diante de Jesus ou da sua pregação (7,43; 9,16; 10,19).
105

 

O fato de que a túnica não foi rasgada pode significar a unidade da comunidade que está 

para ser formada, com a imagem da “mãe e do discípulo de Jesus”, onde os filhos de 

Deus dispersos (11,51-52) irão congregar na unidade.
106

 

Ao mencionar o tema da unidade e a ideia da divisão no duplo simbolismo da 

partilha das vestes e da túnica inconsútil de Jesus no contexto da narração joanina, vê-se 

que, lido simbolicamente, o texto pode ser, pois, um sinal anunciador da comunidade 

eclesial, chamada a permanecer unida apesar das forças desagregadoras que a 

ameaçam.
107

 Logo, entende-se que o “manto e a túnica”, heranças de Jesus, são para 
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todos os povos (manto dividido) e, ao mesmo tempo, indicadores da unidade dos povos 

(a túnica inconsútil).
108

 

Ao retomar a profecia de Caifás no texto 11,50, vista no tema da imagem 

eclesial “Povo de Deus”, as palavras do sumo sacerdote acerca da “unidade dos filhos 

de Deus dispersos” são resgatadas no simbolismo da túnica inconsútil, numa tenção 

dialética entre a partilha das vestes e a integridade da túnica. 

O texto sugere que a intenção do autor consistiria em apresentar a realidade do 

povo de Israel como povo dividido, especialmente diante de Jesus e da sua palavra. 

Porém, na hora messiânica todos os “filhos dispersos de Israel” serão reconduzidos à 

unidade em torno da cruz de Jesus, pois, segundo a perspectiva do evangelista, a Igreja 

nasce do Calvário e a unidade do povo messiânico de Deus, o novo Israel, se realiza na 

mãe de Jesus – a “Mulher da aliança” – e no discípulo amado junto à cruz (19,25-27).
109

 

2.5 A rede de Pedro (21,1-14) 

A narrativa sobre a última imagem é a da “rede de Pedro”, que se encontra no 

episódio da pesca milagrosa à margem do mar de Tiberíades, antes da primeira 

conclusão do Quarto Evangelho (20,30-31) e antes da segunda conclusão.
110

 Segundo os 

exegetas, provavelmente o texto foi acrescentado depois da primeira redação do 

Evangelho com o objetivo de desenvolver algumas questões eclesiológicas não 

satisfatoriamente tratadas no conjunto do Evangelho, como a presença do Ressuscitado 

na Igreja pós-pascal (21,4), o êxito da missão (21,6-14), o mandato a Pedro (21,15-23) e 

a sorte do discípulo amado (21,20-23), sem deixar de lado nenhum dos relatos que a 

Igreja joanina conhecia.
111
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A figura de Simão Pedro na perícope 21,1-14 é uma das figuras em destaque, 

tendo um papel de liderança: é ele quem toma a iniciativa de pescar (21,3), é o primeiro 

a correr ao encontro do Senhor (21,7) e traz para a praia as redes cheias de peixes 

(21,11). O autor parece colocar em evidência a sua prontidão no serviço.
112

 

O texto provavelmente esteja carregado de valores simbólicos. No versículo 1, 

vê-se a indicação topográfica do “mar de Tiberíades”, podendo retomar a tradição 

bíblica onde o mar é considerado símbolo do mal, porque representa uma realidade 

ameaçadora (Jo 6,16-21). E ainda a situação de perigo ligada à realidade da noite (21,3), 

que é sinônimo de trevas, ausência de Jesus, luz do mundo (3,1; 9,4b; 11,10; 13,31), 

enquanto a manhã é o tempo propício que manifesta a ação salvadora de Deus (Ex 

14,24; Sl 5,4; 30,6; 90,14).
113

 No versículo 2, os discípulos estão juntos com Simão 

Pedro, formando, assim, uma comunidade. 

O texto apresenta apenas sete discípulos, um número perfeito, possivelmente 

carregando o simbolismo da totalidade dos discípulos, isto é, a Igreja na pesca com 

Simão Pedro. É agora a comunidade de Jesus aberta a todos os homens, aos quais era 

destinada a sua mensagem (19,23-24).
114

 

Seguidamente, vê-se a figura de Simão Pedro que resolve ir pescar, toma a 

iniciativa isoladamente, e o grupo o segue; sua iniciativa arrasta os outros (21,3a). É sob 

a imagem da pesca que está representada a missão da comunidade. No 21,3b, os outros 

discípulos subiram no barco com ele, empregaram esforços para a pesca, mas, 

infelizmente, não tiveram êxito; a fadiga noturna parece ter sido em vão. Ao amanhecer, 

Jesus apresenta-se na praia (21,4) e os interroga (21,5) diante do fracasso da pesca, que 

é evidenciado pela pergunta: “Não tendes nada para comer?”. Demonstrando a 

decepção, responderam secamente a sua interpelação, dizendo que não tinham nada. O 

autor parece apresentar a mensagem de que, na ausência de Jesus, os discípulos não 

podem realizar o desígnio do Pai:
115

 “Sem mim nada podeis fazer” (15,5). 

Jesus prontamente indica o lugar favorável onde é preciso lançar a rede para 

capturar a multidão de peixes, e eles simplesmente obedecem com sensibilidade e 

lançam a rede. A pesca foi tão prodigiosa que não podiam arrastar a rede devido à 
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multidão de peixes.
116

 O êxito na pesca lhes permite superar a situação de ignorância 

inicial: “Não sabiam que era Jesus” (21,4). Eles vivem a mesma situação que Maria 

Madalena (20,14); ela reconheceu-o por uma palavra, agora Jesus é reconhecido pelos 

seus discípulos através do milagre. O autor sugere que conhecer o Ressuscitado que 

subiu ao seu Pai exige sempre uma superação na ordem do conhecimento; o 

Ressuscitado só pode ser objeto de fé na vida dos seus seguidores.
117

 

A intervenção de Jesus muda inesperadamente uma situação sem saída. A seguir, 

o discípulo que Jesus amava o reconhece, constatando a grande quantidade de peixes 

apanhados (21,7): 

Mas com Jesus tudo muda. É a palavra do Senhor que fez a rede se encher, é somente a palavra 

do Senhor que dá eficácia ao trabalho apostólico dos discípulos. O relato quer ser um retrato do 

esforço da comunidade sem Cristo – estéril – e com Cristo – fecundo. A missão é frutuosa 

somente quando obediente à palavra do Senhor.
118

 

Entre os exegetas é unânime atribuir, também, valor simbólico à numeração de 

153 peixes grandes e à rede que não se “rompe”.
119

 As interpretações dos números são 

muitas.
120

 Segundo a exegese antiga, o número 153 é um número de “misteriosa 

perfeição”,
121

 apto a significar o grandioso sucesso da missão e seu caráter universal. 

Bom êxito e universalidade não rompem a unidade da Igreja. De fato, as imagens do 

barco, do mar e da pesca aludem à tarefa missionária da comunidade.
122
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Apesar da quantidade de peixes, não se rompe a rede. O verbo que descreve a 

unidade da rede é significativo: σχίζειν (21,11), o mesmo verbo usado na narrativa dos 

soldados depois da crucifixão, quando propõem conservar a integridade da túnica em 

19,24. No texto, o sentido dos verbos usados para o movimento da rede tem a sua 

importância: ἑλκύω (puxar/arrastar: 21,6.11) e σύρω (arrastar: 21,8). Enquanto os 

discípulos não têm força para puxar a rede repleta de peixes (21,6), Simão Pedro 

conseguiu sozinho arrastá-la para a terra (21,11). Em 21,8, ao contrário, os discípulos 

estão sem Pedro, arrastando (σύρω) a rede com os peixes. O uso do verbo σύρω é um 

hápax legomenon, e o verbo ἑλκύω pertence ao vocabulário de outros textos do Quarto 

Evangelho: em 6,44 e 12,32, o verbo ἑλκύω designa a atração cristológica: “E quando 

eu for elevado da terra, atrairei todos a mim” (12,32). Já no texto 21,11 é Pedro quem 

assume a tarefa de atração cristológica,
123

 especificando que a atração operada por Jesus 

na cruz se realiza por mediação da Igreja, representada por Pedro, que “arrasta” a rede 

cheia de peixes para onde se encontra Jesus.
124

 Isto prepara o conferimento do primado 

de Pedro em relação à comunidade eclesial. 

O capítulo 21 cria um paralelismo entre a figura de Pedro e a de Jesus através da 

imagem do rebanho (21,15-19), evocando o texto 10,16 acerca do “pastor e o rebanho”, 

onde estão estreitamente relacionadas a missão da Igreja e sua unidade. Jesus 

ressuscitado faz de Pedro o “pastor” de “seu” rebanho, o chefe da comunidade dos 

discípulos. 

A menção da rede que “não se rompe”, apesar da tamanha quantidade de peixes, 

tem, portanto, uma motivação eminentemente eclesiológica: ela se converte em um 

símbolo da Igreja universal que nasceu como fruto da obra salvífica de Jesus 

(12,24.32).
125

 

3. A comunidade como discipulado 

O tema do discipulado no Quarto Evangelho tem um significado profundamente 

eclesial, é apresentado como uma vida de comunhão/unidade com Jesus. No conjunto 

do Evangelho, há um destaque ao uso do verbo “crer” (πιστεύειν) por 98 vezes, em 

relação ao não uso do substantivo “fé” (πίστις); possivelmente, queira apresentar a ideia 

de que a condição para se viver como discípulo de Jesus é na atitude do acreditar, do 
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aderir aos ensinamentos do Mestre. Dessa forma, não se trata de uma fé abstrata, mas de 

uma fé concreta; uma fé que se centra na atitude prática do homem crente.
126

 O μαθητής 

(“discípulo”) é, assim, caracterizado pelo ato de “crer”, um ponto decisivo para os 

seguidores de Jesus. Nesta ação de crer estão inseridas todas as exigências para ser 

discípulo, uma firme decisão de assumir o destino do Mestre como próprio: “Quem crê 

em mim” = discípulo (14,12).
127

 Crer em Jesus toma o lugar de seguir Jesus (8,12; 

10,4.5.27). 

A dimensão do serviço a Jesus é ligada à disposição do segui-lo (12,26): ἐὰν 

ἐμοί τις διακονῇ, ἐμοὶ ἀκολουθείτω – “Se alguém me quer servir, siga-me”. No lugar de 

“renunciar a si mesmo” e “carregar a cruz”, como condição para o seguimento no texto 

do Evangelho segundo Marcos (Mc 8,35), aparece em João o estar junto de Jesus, e ao 

servo fiel o Pai o “honrará” (12,26). O discípulo é chamado a guardar a alma, a vida 

“para a vida eterna” (12,25), em atitude de desprezo da vida corporal a favor da vida na 

fé, enquanto se está neste mundo. Jesus é o garante da salvação dos homens 

(12,24.25.26.30.32) que atrai todos a Si (12,24.32). 

O próprio Jesus disse: “Vós sereis meus amigos – meus discípulos –, se fizerdes 

o que eu vos mando” (15,14). Não basta o mero discipulado formal – um crer 

utopicamente no Mestre. Jesus mesmo denunciou os falsos discípulos ou seus falsos 

seguidores. Muitos se sentem atraídos a ele só pelo mero proveito material dos seus 

sinais. Outros ainda creem nele mas não são capazes de o confessar publicamente por 

medo dos fariseus, pois, como sentenciou o mesmo Jesus, “amavam mais a glória dos 

homens do que a glória de Deus” (12,43). Tampouco é seu discípulo aquele que o segue 

apenas fisicamente, afastando-se dele quando acha duras algumas das suas palavras 

(6,55ss). Consequentemente, aderir às palavras de Cristo é mais do que entusiasmar-se 

com a sua beleza e o seu poder; é assimilar o escândalo da cruz, seguindo-o (12,26).
128

 

Quando o evangelista fala dos discípulos (4,27-38; 9,2-5; 11,7-16), procura 

mostrar que eles têm uma determinada importância teológica no ministério terrestre de 

Jesus (2,2.11.12.17.22; 6,5ss; 9,2; 11,54; 12,16.20-22). Em seguida, nos textos de 

despedida (13-17), nas falas de Jesus sem interrupções, é oferecido um quadro vivo e 

impressionante acerca da verdadeira condição do discípulo: uma autêntica 
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comunhão/unidade com o Mestre até mesmo na perspectiva de enfrentar a morte (13,34; 

15,18.19; 16,2; 17,14).
129

 

3.1 O permanecer em Jesus: condição do discipulado 

O autor no capítulo primeiro do Evangelho descreve a adesão dos discípulos de 

João Batista ao seguimento de Jesus (1,35-42), num contexto temático acerca da 

vocação e do discipulado. João Batista, fixando o seu olhar em Jesus, repetiu sua 

declaração: “Olhai o Cordeiro de Deus” (1,29.36). A reação dos discípulos é imediata, 

demonstrando que tinham compreendido a declaração de João, encontrando quem 

esperavam, e sem vacilar aderem a Jesus (1,37).
130

 O texto bíblico evidencia a atitude de 

Jesus, que volta o seu olhar para os dois discípulos, observando-os cuidadosamente. 

Neste contexto, o ver de Jesus é indicado pelo verbo θεάομαι, um ver cuidadoso, 

atencioso, que analisa questões, que tem uma visão seletiva, questionando os dois 

discípulos dizendo: “O que vocês procuram?” ou “O que vocês buscam?” (1,38a).
131

 Ele 

quer saber o objetivo que os discípulos têm como alvo, pois a busca não alcança seu 

objetivo sem a iniciativa de Jesus.
132

 Seguidamente, os discípulos respondem a Jesus 

com outra pergunta, chamando-o de Rabbi, indicando que o assumiram como mestre e 

guia, dispondo-se a seguir as suas instruções. Querem saber onde mora Jesus, querem 

estar perto dele e viver sob sua influência (1,38b). 

A expressão “onde moras” é apresentada pelos vocábulos gregos: ποῦ μένεις, e 

certamente os discípulos não estavam interessados no endereço de Jesus, onde vivia 

habitualmente. O ποῦ μένεις revela a orientação da questão apresentada pelos 

discípulos. O texto sugere que seja a compreensão da origem e da natureza de Jesus, já 

que ouviram de João Batista: “Eu vi e dou testemunho que este é o Filho de Deus” 

(1,34); é este último testemunho que será objeto de investigação dos dois discípulos. O 

verbo μένω significa permanecer, um permanecer definitivo, e o advérbio ποῦ – onde – 
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refere-se à morada de Jesus, que é com o Pai (14,9-11), a partir do qual se origina e para 

a qual se dirige (16,28), e com o Pai é uma só coisa (10,30; 17,22).
133

 

A indagação feita pelos dois discípulos, portanto, demonstra a preocupação com 

a origem e a natureza divina de Jesus, visto que a resposta de Jesus, de fato, sugere 

exatamente isso: “Vinde e vede” (ἔρχεσθε καὶ ὄψεσθε). O autor do texto usa dois verbos 

no imperativo exortativo, um verbo no tempo presente e outro conjugado no futuro, 

indicando um intervalo de tempo que parece representar o itinerário do discipulado, 

desde a experiência de Jesus (ἔρχομαι – “vir”) até sua compreensão (ὁράω – “ver”). O 

espaço temporal entre o presente e o futuro, possivelmente, indica o caminho de 

transformação do discípulo, que no seguimento fiel de seu Mestre, em sua permanência 

com ele, é introduzido a uma plena compreensão do mistério de Deus, revelado nele 

(ὁράω). Trata-se de uma visão que tira da escuridão e abre aquele que crê para a luz de 

Deus, manifestada em Jesus, e o insere nesta mesma luz (12,46). O lugar onde habita 

Jesus não pode ser conhecido por mera informação, mas unicamente por experiência 

pessoal: “Vinde e vede”.
134

 O discípulo, portanto, é definido como aquele que 

“permanece com Jesus e em Jesus”. 

O autor também enfatiza o tempo do encontro entre Jesus e os dois discípulos: 

“Era cerca da hora décima” (1,39c). É a tarde da plenitude da luz. O encontro com Jesus 

leva os dois discípulos a “permanecerem” com ele (1,39b); é a “permanência” que 

define o estado de vida de um verdadeiro discípulo. É o permanecer que sugere uma 

relação profunda e íntima entre o discípulo e o Mestre, de modo que os dois 

interpenetram entre si, formando entre eles uma só coisa, o que se reflete na relação de 

profunda unidade/comunhão e interpenetração do Pai, do Filho e dos discípulos no Pai 

(15,4-7.9-10).
135

 

Essa profunda unidade/comunhão de vida é o conformar-se existencialmente do 

discípulo às exigências do próprio Mestre, deixando-se penetrar e permear o seu modo 

de ver, de sentir e de ser, fazendo do seu Mestre a sua mentalidade (6,27.56; 15,10). 

Nesta perspectiva de vida, o discípulo é convidado por Jesus a tê-lo como alimento 

espiritual da vida (6,27), o que lhe permitirá “permanecer” na casa do Pai, tornando-se 

seu filho (8,35). Assim, o discípulo, em Cristo e por Cristo, adquire uma identidade 
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divina que o assimila a Deus, fazendo dele o filho no Filho e novamente sua imagem e 

semelhança. 

O discipulado no Quarto Evangelho não indica um círculo social de pessoas ao 

redor de Jesus. Os verdadeiros discípulos são aqueles que estão em unidade/comunhão 

radicada, permanente, com Jesus. O tema da “permanência” define substancialmente a 

condição do discipulado nos textos do Evangelho.
136

 Não basta fazer adesões de 

princípio; sua aceitação tem que traduzir-se na prática da vida, assumindo e 

permanecendo na palavra de Jesus, que é o ponto de referência desta permanência (8,31; 

15,8). O Mestre não precisa de admiradores, e sim de seguidores (8,12), homens que 

deem o passo e realizem o que ele propõe. O discípulo é convidado a confiar nas suas 

palavras que rompem com as trevas e as injustiças (8,12; 8,23). Para ser de verdade um 

discípulo de Jesus, o evangelista sublinha a necessidade de uma atenção continua à sua 

mensagem, deixando penetrar em si mesmo a palavra (15,7) e, continuamente, a 

transforma em palavras de vida. É deste entendimento crescente da palavra de Jesus que 

dependerá a libertação dos que creem: “Se permanecerdes na minha palavra, […] a 

verdade vos libertará” (8,31-32): 

A palavra de Jesus é a sua maneira de agir, como aparece pelo paralelo entre os diversos motivos 

que impelem seus adversários a dar-lhe a morte: a obra de Jesus (7,21), sua mensagem (8,31.37) 

e a verdade aprendida de Deus (8,40), que corresponde à mensagem de Deus (8,55). A verdade 

de que Jesus aprende de Deus, seu Pai, é um modo de agir (5,19s), e este é a mensagem que 

transmite. Obra, mensagem e verdade aprendida de Deus se identificam. Todas se referem à 

realização do desígnio divino (4,34; 5,30). Não basta dar à palavra uma adesão intelectual, como 

uma verdade abstrata, é preciso viver e aceitar a teoria e passar à prática do amor ao homem, 

rompendo todas as injustiças (8,23). O verdadeiro discípulo põe em prática a verdade de Jesus. A 

prática leva ao conhecimento da verdade. Quem decide dedicar a sua vida ao bem do homem 

recebe, através de Jesus, o dom do Espírito, que é o amor do Pai. Esta relação descobre a verdade 

sobre Deus e sobre o homem e o faz livre.
137

 

O “permanecer” é, por conseguinte, a condição que identifica os discípulos de 

Jesus. Eles não são os mais talentosos, os mais religiosos ou os de melhor caráter 

humano, são simplesmente aqueles que permanecem com ele e nele. Assim sendo, o 

cerne da eclesiologia joanina consiste em uma relação vital com Jesus, doador de vida e 

Revelador do Pai. O autor enfatiza o relacionamento individual com Jesus e não tanto a 

estrutura da Igreja; sugere-se, então, que isto se deve ao fato de que ser membro da 
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Igreja não constitui objetivo suficiente: a Igreja deve conduzir necessariamente a uma 

comunhão de vida com Cristo.
138

 

3.2 Os discípulos são os que “creem”: aqueles que Jesus atraiu a si 

Os discípulos são os que creem, isto é, aqueles que Jesus atraiu para si mediante 

sua palavra (λόγος) e seus sinais (σημείων).
139

 A revelação de Jesus se dá por meio de 

atos e de palavras: os atos manifestam e confirmam a doutrina apresentada por ele, e as 

suas palavras declaram o mistério contidos nas suas obras.
140

 No Quarto Evangelho, a 

expressão “sinais” são os atos de Jesus que confirmam a verdade daquilo que ele disse 

ou revelou, possuindo a finalidade de suscitar a fé dos seus discípulos nele.
141

 Como 

constatado anteriormente, o episódio da vocação dos primeiros discípulos (1,35-42), 

torna-se um bom exemplo: estes são os que creem, pois permaneceram com Jesus e se 

convenceram de que Ele é o Messias (1,39.41.45). 

Os “sinais” aparecem, sobretudo, como uma necessidade de Jesus expor a sua 

doutrina, a fim de definir a si mesmo, e assim interpelar os ouvintes-destinatários à “fé 

na sua pessoa”. Os “sinais” são acompanhados das palavras de Jesus que melhor 

assumem o caráter de longos discursos. O evangelista usa o vocábulo “obras” (ἔργα) 

para designar a atividade mais vasta de Jesus, expressando que “a verdade é que toda a 

atividade de Jesus se pode incluir como um grande sinal”.
28

 Consequentemente, toda a 

revelação, por atos e palavras, constitui o testemunho de Jesus. Se nos evangelhos 

sinóticos Jesus ensina, prega e anuncia a Boa-Nova do Reino, no Quarto Evangelho ele 

testemunha declarando que é ele o Filho que fala sobre o Pai (1,18), a testemunha que 

declara o que viu e ouviu no seio do Pai (12,49-50), de modo que a revelação assume a 

forma de um testemunho.
142

 De fato, os textos do Evangelho não pretendem somente 

informar, mas convidar e expressar uma oferta de vida, esperando uma resposta da parte 
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do homem. Diante da proclamação das palavras de Jesus, há um convite de fé para o ser 

humano, em que cada pessoa terá que decidir-se entre a aceitação ou a rejeição.
143

 

No Evangelho, encontra-se no conjunto dos textos algumas expressões que 

apresentam o ato de “crer” (πιστεύειν) utilizadas pelo autor, destacando a centralidade 

do tema da fé em Jesus. São expressões como: “receber” a Jesus, “receber” seu 

testemunho, “receber” suas palavras, “vir a ele”, “escutar sua voz e sua palavra”, 

“seguir” a Jesus, “permanecer” nele, “permanecer” em sua palavra, “permanecer” em 

seu amor, “ver”, “conhecer”, “confessar” e “ser discípulo”.
144

 Diante disso, 

provavelmente, a fé e a incredulidade para o evangelista aparecem sempre como 

atitudes opostas, de modo que, a partir de uma atitude, se pode definir a outra. Desse 

modo, pode-se dizer que a incredulidade é um “não crer em Jesus”, “não recebê-lo”, 

recusar o convite e “não vir a ele”, “não escutar sua voz e sua palavra”, rejeitá-lo e “não 

segui-lo”, “não permanecer nele”, fechar-se e “não vê-lo”, desconhecê-lo e não ser seu 

discípulo. As atitudes de fé e incredulidade aparecem sempre no contexto do encontro 

com Jesus. Na verdade, o encontro com Jesus promove mudanças na vida daquele que 

crê em sua palavra, pois “a palavra de Jesus não deixa nenhum homem como era antes, 

mas obriga-o a mostrar sem compromissos o seu verdadeiro rosto”:
145

 

A “conversão” de Natanael é descrita com bastante vivacidade: Filipe o convida a fazer uma 

experiência pessoal com Jesus, semelhante àquela que ele próprio viveu. O ceticismo de 

Natanael é superado pelo próprio Jesus, que o saúda como autêntico representante de Israel. 

Jesus já reconhece em Natanael – último dos discípulos a ser chamado à sua sequela – um 

membro do novo Israel, um homem no qual não há duplicidade de vida, o israelita piedoso e reto 

que confessa a própria pobreza diante de Deus (1,46-49). Ele terá mais tarde um encargo no 

trabalho missionário dos discípulos (21,2). Os discípulos são os que creem. A relação de Jesus 

com o grupo dos discípulos imediatos vem a ser o modelo de protótipo para a comunidade cristã. 

Todas as vezes em que entram em cena os discípulos imediatos de Jesus aparecem, 

indiretamente, os verdadeiros crentes de todos os tempos.
146

 

No Prólogo, vê-se que, diante de Jesus, aquele que “veio para os que eram seus”, 

alguns “não o receberam” (1,11), enquanto outros “o receberam” (1,12). Esta passagem 

sugere a imagem de alguém que chega. É um vir de Jesus aos homens que pode ser 

correspondido pelos que creem como um “vir a ele”. Por exemplo, em 6,35 há a 
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expressão “vir a” (ἐρχόμενος πρὸς) que está em paralelo com “crer em” (πιστεύειν εἰς). 

Do mesmo modo, em 1,12 estão em paralelo as expressões “o receberam” (ἔλαβον 

αὐτόν) e “creem em” (πιστεύουσιν εἰς). Também em 7,37-38, o convite de Jesus: “O 

que tem sede, venha a mim e beba” (7,37), está em paralelo com a expressão seguinte: 

“Quem crê em mim…” – ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ (7,38), confirmando explicitamente o 

sentido da fé aqui presente. Desse modo, o “vir” dos primeiros discípulos a Jesus 

(1,40.47) e também de outros homens (3,2.26; 4,30) pode entender-se, segundo esta 

perspectiva, como algo mais profundo do que o mero aproximar-se externo.
147

 

Como já constatado, outras expressões que traduzem o ato de fé é o “seguir” e o 

“ouvir”. Em 10,4.27 há as ovelhas que “seguem” a voz do pastor, com um “ouvir” de fé 

na voz de Jesus (10,3.8.16.27). Portanto, crer significa também um “prestar ouvidos” à 

voz e às palavras de Jesus (5,24; 6,45; 8,43.47; 12,47;18,37) no sentido de obedecer e 

seguir. Aqui se mostra a correspondência entre a revelação, que se produz 

principalmente com a Palavra de Jesus, e a fé por parte do homem. O “prestar ouvidos” 

deve ser um prestar ouvidos internamente, um “aprender” do Pai (6,45) e um aceitar, 

guardar e seguir (cumprir) as palavras do Revelador (8,51s; 14,23s; 15,20; 17,6). 

Os discípulos que creem são indicados, também, pelo verbo “permanecer” no 

sentido de uma vida em Jesus por meio da vivência da sua palavra (8,31) e da prática do 

seu amor (15,9-10). Outros verbos ainda que podem apresentar o âmbito do “crer” são o 

“ver” (ὁράω – 6,40; 12,45) e sobretudo o “conhecer” (γινώσκειν). Se trata de um “ver” 

a Jesus na fé, como quem reconhece nele o Filho de Deus. Este “ver” da fé é uma 

característica particular do Evangelho segundo João. Quanto ao emprego do verbo 

“conhecer” (γινώσκειν), nota-se a sua afinidade com o verbo “crer” (πιστεύειν), 

sobretudo em algumas passagens que estão em paralelo (comparar 10,38a com 10,38b; 

14,7 com 14,10; 17,8b com 17,8c; 17,21d com 17,23c). Sendo assim, este conhecer 

indica também um reconhecimento na fé de Jesus como o enviado do Pai. O crer 

joanino está também marcadamente orientado para o “confessar” – ὁμολγείν (1,20; 

9,22;12,42). Trata-se de uma fé em Jesus que se verifica na forma de uma confissão de 

fé, uma confissão cristológica.
148

 

A fé, ou melhor, o ato de crer, é o elemento fundamental que caracteriza e 

justifica o Quarto Evangelho. O seu objetivo, na verdade, é para que creiam que Jesus é 

o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham a vida em seu nome (20,31). O 
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tema da fé/crer no discipulado joanino é, então, um elemento essencial. É significativo, 

nesse sentido, a predileção que o autor tem para o verbo πιστεύω (acreditar) em vez do 

substantivo fé (πίστις). O substantivo expressa um conceito, uma abstração, enquanto o 

verbo trata de uma ação, possuindo em si mesmo o dinamismo da ação e, de alguma 

forma, esta ação está ligada ao dinamismo da vida. Portanto, também é o caso do verbo 

amar, apresentado nos textos pelos verbos gregos ἀγαπάω e φιλέω em um total de 46 

vezes, em comparação com a aplicação de apenas 7 vezes do substantivo amor (ἀγάπη), 

indicando que o empenho vital do homem é o verbo “amar” – ἀγαπάω (8,42; 13,34ss; 

14,15; 15,9-10). Não há uma exposição abstrata acerca do amor, mas uma exposição de 

uma atitude concreta que informa toda a vida do crente. O termo “amar” (ἀγαπάω) é um 

verbo que aparece nos textos como consequência e exigência da fé,
149

 pondo em 

evidência que a fé se trata de uma vida informada por uma decisão fundamental do 

homem que crê. 

O autor do Evangelho situa o ato de fé em íntima proximidade com a condição 

de discípulo. O conceito de discípulo (4,1; 6,60.66; 7,3; 8,31; 9,28; 19,38) diz quase o 

mesmo que “crer em Jesus” em sentido pleno. Nos discípulos se pode reconhecer o que 

deve ser a fé autêntica e plena: decidida adesão a Jesus, permanência perseverante junto 

dele – ainda quando se haja de vencer o escândalo do seu discurso (6.60s.66) –, 

permanência em sua palavra (8,31) e confissão declarada de fé nele (9,28-38).
150

 

3.3 Os discípulos representam a comunidade cristã 

Os discípulos representam a comunidade cristã, mencionada como uma 

comunidade que enfrenta lutas com o judaísmo oficial de seu tempo.
151

 Nas narrativas 

do Quarto Evangelho, a cidade de Jerusalém é o palco de confronto de Jesus com os 

judeus e nela se vê um cenário que expõe algumas das atividades de Jesus, onde ele se 

revela com palavras e “sinais” em um ambiente de fé e de incredulidade.
152

 Jesus sobe a 

Jerusalém por ocasião das principais festas judaicas, e a sua revelação se dará no 

compasso destas mesmas festas. Jesus se servirá da riqueza teológica da liturgia judaica 

para explicitar a sua mensagem.
153

 Diante de Jesus e da sua mensagem, os homens se 

dividem: de um lado estarão os seus discípulos e do outro, os seus inimigos. Os homens 
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são desafiados a tomar partido diante dele, mediante a formulação de um juízo. Uns o 

aceitarão, outros o rejeitarão. 

O autor do Evangelho apresenta um judaísmo que polemiza com Jesus. Os textos 

dizem dos “judeus” que perseguiram a Jesus (5,16), que procuravam matá-lo (7,1), que 

murmuravam dele (6,41), que o acusaram de possuir um demônio (8,48), que buscavam 

expulsar da sinagoga aqueles que acreditassem nele (9,22). Os judeus foram aqueles que 

pegaram em pedras para o apedrejar (10,31), que o prenderam (18,12) e o conduziram a 

Pilatos para crucificá-lo (19,6). 

A expressão “os judeus” (οἱ Ἰουδαῖοι) aparece com frequência nos textos do 

Evangelho para indicar os opositores de Jesus. Os “judeus” são “o símbolo dos 

descrentes e os representantes do mundo incrédulo”.
154

 Este termo é o mais usado pelo 

autor para referir-se aos antagonistas de Jesus.
155

 Quando usado em sentido negativo, 

não é utilizado em sentido étnico ou racial, ficando claro que “judeu não é judaico”.
156

 

Nos textos do Quarto Evangelho, os judeus designam uma religião mais do que uma 

nação e devem ser vistos a partir do povo que observa a lei e que se opõe a Jesus em 

razão da mesma lei. A expressão tem dois significados: um social e outro negativo. 

Como grupo social, representa as pessoas da nação judaica. Em sentido negativo, são 

aqueles que não acreditam em Jesus, que concluem que Jesus é um blasfemo e que deve 

morrer.
157

 Portanto, este termo, quando usado por autor com conotação adversativa, não 

indica os judeus em geral. É necessário deixar claro que o autor do Evangelho não é um 

antijudaico. Sendo assim, o conjunto dos textos sugere que a sentença “os judeus” 

indique um grupo no ambiente judaico que se opõe a Jesus e a seus discípulos, isto é, os 

líderes ou autoridades judaicas da época.
158

 É deste grupo que o Evangelho diz que 

mandaram servidores para prenderem Jesus (7,32), que tentavam ele para que tivessem 

com que o acusar (8,6), que formaram conselho e deliberaram a sua morte (11,47-57) e 

o entregaram a Pilatos para crucificá-lo (18,35;19,6): 

O judaísmo por ele esboçado é do período após 70, que está se enrijecendo sob liderança 

farisaica mediante estrita observância da Torá e se distanciando de todos os grupos marginais. 
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Professar Jesus naquele período tinha o efeito de se separar do judaísmo, e esse efeito foi 

retroprojetado pelo evangelista para dentro da situação de Jesus. Além disso, pode-se observar 

que João não pinta o judaísmo uniformemente de preto, mas também inclui tons intermediários, 

que permitem inferir uma percepção diferenciada da realidade: por exemplo, ele conhece 

membros do Sinédrio como Nicodemos (3,1-10) e José de Arimateia (19,38) como simpatizantes 

secretos de Jesus, faz com que Jesus seja caracterizado como “rei de Israel” (1,49; 12,13) ou 

como “rei dos judeus” (19,19), e no relato da paixão de modo algum coloca toda a culpa da 

morte de Jesus nos judeus.
159

 

O contato pessoal com Nicodemos (3,1-21), e depois outros encontros públicos 

com os demais judeus (capítulos 5-12), assume a forma de diálogo que se converte com 

frequência em duros discursos contra os “judeus” incrédulos. Antes dos discursos de 

despedida, o autor termina o seu texto com duplo epílogo: os judeus não creram (12,37-

43) e só em Jesus há salvação (12,44-50). A seguir, são apresentados alguns destes 

encontros: 

a) O encontro com Nicodemos (3,1-21): Nicodemos, no seu primeiro encontro 

com Jesus, representa todos os judeus incrédulos que permanecem na noite 

da fé ou em uma situação de incredulidade.
160

 As primeiras palavras que 

Nicodemos dirige a Jesus são apresentadas no plural: “Sabemos que vens da 

parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes, se 

Deus não estiver com ele” (3,2).
161

 Nicodemos não permanecerá na 

incredulidade como os demais judeus; posteriormente, em outros textos 

aparecem suas palavras a favor de Jesus (7,50; 19,39). O texto 3,1-21 sugere 

a figura de Nicodemos como o porta-voz dos “judeus” que não acreditam. E 

é neste contexto que aparece no final do diálogo uma explicação sobre a fé e 

a incredulidade: “Quem nele crê não é julgado; quem não crê já está julgado, 

porque não creu no nome do Filho único de Deus. Este é o julgamento: a luz 

veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz” (3,18-19). 

b) A cura do homem enfermo (5,1-18): O primeiro dos sinais de Jesus em 

Jerusalém é a cura do paralítico na piscina de Betesda. O autor descreve que 

a cura acontece em dia de sábado, o dia do descanso obrigatório. Assim 
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sendo, por ser sábado, os judeus criticam o fato da cura e acusam Jesus de 

ser transgressor do sábado. Para Jesus conta somente o bem do homem em 

qualquer circunstância.
162

 O autor apresenta a polêmica do sábado com um 

caráter nitidamente cristológico. Jesus chama a atenção para a sua relação 

com o Pai. Sua filiação divina é a razão profunda pela qual ele é dono do 

sábado.
163

 Ele diz agir em conformidade com o Pai: “Meu Pai trabalha até 

agora, e eu trabalho também” (5,17). Isto dá origem a uma nova acusação: 

“Dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus” (5,18). Diante 

das afirmações de Jesus, os judeus não conseguem intuir a relação íntima 

entre ele e o Pai, acusam-no de tornar-se igual a Deus. Sendo assim, os 

judeus encontram um válido motivo para matá-lo: ele é blasfemo (5,18; 

7,1.19.23.25.30; 8,59; 10,31.33.39; 11,8; 19,7). 

c) A cura do cego de nascença e a cegueira dos judeus (9,1-41): No episódio 

da cura do cego nota-se um percurso progressivo de fé. De início, o cego 

reconhece no seu benfeitor apenas o “homem chamado Jesus” (9,11). Depois 

declara que Jesus “é um profeta” (9,17). E finalmente, quando se reencontra 

com Jesus, é indagado: “Crês tu no Filho do Homem?” (9,35), e ele exclama: 

“Creio, Senhor” (9,38). Vê-se, aqui, um progresso na fé daquele que era 

cego; um progresso que os próprios fariseus se negam a fazer. Ele mesmo 

confronta os fariseus com a sua falta de fé, dizendo: “Isso é espantoso: vós 

não sabeis de onde ele é e, no entanto, abriu-me os olhos! Sabe-se que Deus 

não ouve os pecadores; mas, se alguém é religioso e faz a sua vontade, a este 

ele escuta. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de cego 

de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, nada poderia fazer” (9,30-

33). O cego de nascença no texto é um discípulo, em forte contraste com os 

fariseus, que são “discípulos de Moisés” (9,27s). O sentido eclesiológico de 

μαθητής (discípulos) aparece claramente no diálogo entre os judeus e o cego 

curado (9,24-34). Após novo interrogatório durante o qual os fariseus tentam 

embaraçá-lo, o cego curado declara: “Por acaso quereis também tornar-vos 

seus discípulos” (9,27c).
164

 Ante esta provocação, os judeus respondem: “Tu, 

sim, és seu discípulo; nós somos discípulos de Moisés” (9,28). Assim como 
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existem discípulos de Moisés, representados pelo judaísmo farisaico no 

tempo do evangelista, da mesma maneira há também um discipulado cristão 

– os discípulos de Jesus – que formam o novo povo de Deus. Em contraste 

com aqueles que não se questionam diante da cura do cego (9,8-12); em 

contraste com aqueles que se interrogam, mas não creem (9,18-17); e em 

contraste com aqueles que acreditam mas não ousam confessar publicamente 

a dignidade messiânica de Jesus (9,8-23), o cego curado representa o modelo 

do verdadeiro discípulo.
165

 Os judeus são os cegos que em sua 

autossuficiência se fiam das suas próprias luzes, em oposição aos humildes, 

dos quais o cego é o símbolo (Dt 29,3; Is 6,9s; Jr 5,21; Ez 12,2). A sua 

cegueira é a sua obsessão pela incredulidade,
166

 por isso permanecem no 

pecado: “Se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como dizeis que vedes, o 

vosso pecado permanece” (9,41). 

d) A ressurreição de Lázaro (11,1-44): Após o sinal da cura do cego se segue 

a ressurreição de Lázaro. Junto com a cura do cego de nascimento, este 

milagre descobre o fio condutor da cristologia do Quarto Evangelho: Jesus é 

a luz e a vida do mundo (1,4; 8,12). Diante da ressurreição de Lázaro os 

judeus tomam a decisão oficial de matar Jesus (11,47-50). Através deste 

último sinal, Jesus mostrou com força que ele era o enviado de Deus através 

da manifestação explícita da glória de Deus na vida de Lázaro. O próprio 

Jesus convida Marta a contemplá-la (11,40). Antes mesmo de realizar este 

sinal, já havia dito aos discípulos que a doença de Lázaro “não era para a 

morte, mas sim para glória de Deus, para que o Filho de Deus fosse 

glorificado através dela” (11,4). Ele expressa isto mesmo depois na sua 

oração ao Pai, diante do túmulo de Lázaro e perante os presentes: “Pai, eu te 

dou graças por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu 

disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu 

me enviaste” (11,41-42). O objetivo é claramente suscitar a fé dos 

espectadores, pois não é por acaso que o verbo crer aparece sete vezes na 

                                                           
165

 Ibidem, p. 162: algo semelhante ao episódio anterior se encontra em José de Arimateia, que é descrito 

como “discípulo de Jesus”, mas secretamente, por medo dos judeus (19,38). Vê-se assim que todos os 

que creem são discípulos, todos aqueles que, aberta ou ocultamente, se acham em luta contra o 

judaísmo farisaico, o qual emitira, entre os anos 80 e 95 d.C., um decreto de excomunhão contra 

aqueles que confessassem Jesus como Messias e Filho de Deus. 
166

 SCHNACKENBURG, El Evangelio Según San Juan, vol. II, p. 321. 



124 
 

narrativa (11,15.25.26a.26b.27.40.42).
167

 No fim da narrativa, o autor 

menciona que muitos dos judeus que tinham visto o que Jesus fizera e 

creram nele. 

Possivelmente, a tendência teológica do autor, ao apresentar estes fatos, é a de 

estigmatizar a estreiteza de visão, a ambição e a inveja humana dos dirigentes do povo 

(5,44; 12,43), que nem sequer se decidem a mudar de opinião diante de um prodígio tão 

grande e manifesto.
168

 Em forma de conclusão o autor dá uma explicação para a 

incredulidade destes líderes: “Porque amaram mais a glória dos homens do que a de 

Deus” (12,43). 

Os discípulos também representam todos os que crerão posteriormente, 

indicando que a ideia de discipulado (6,60s.66; 8,12.31.51) se aplica a todos os que 

creem que acolhem na fé o Cristo Salvador e as consequências decorrentes desta 

decisão: a estes é dado “o poder de se tornarem filhos de Deus” (1,12). 

4. A Igreja e o mundo 

Jesus é o dom do Pai para a salvação dos homens, e está presente como fonte de 

luz e vida no mundo. Como já foi constatado nos temas anteriores, o símbolo da luz 

corresponde à dupla reação humana da cegueira e da visão, como respectivamente 

expressão da descrença e da fé, da condenação e da salvação. Identifica-se nos episódios 

do Evangelho, neste cenário de fé e incredulidade, um confronto entre “mundo” e “o 

grupo dos discípulos de Jesus”. Esta realidade é fortemente acentuada pelos textos do 

Evangelho (15,18-21; 16,20), significando aqueles que rejeitam a luz, uma vez que os 

que a aceitam estão, na maior parte, dentro da comunidade joanina.
169

 

No texto do Prólogo, na vinda de Jesus ao mundo como a “luz”, o contexto 

sugere uma dupla resposta dos homens: “Veio para o que era seu, mas os seus não o 

receberam. Mas a quantos o receberam, aos que crerem nele, deu-lhes o poder de se 

tornarem filhos de Deus” (1,11-12). Em geral, pode-se dizer que há um dualismo muito 

marcado entre os seguidores de Jesus e os seus opositores. Os homens se separam em 

duas frentes muito distintas: os que acolhem a luz e os que a rejeitam.
170

 O autor, 

possivelmente, classifica os homens em duas categorias: os do alto e os de baixo, os da 

                                                           
167

 CARREIRA DAS NEVES, Escritos de São João, p. 204. 
168

 SCHNACKENBURG, El Evangelio Según San Juan, vol. II, p. 442. 
169

 BROWN, A comunidade do Discípulo Amado, p. 65. 
170

 MARTÍN-MORENO, Personajes del Cuarto Evangelio, p. 21-22. 



125 
 

 
 

verdade e os do mundo, os que são de Deus e os que não são de Deus, os que são da 

verdade e os que são filhos do pai da mentira. Às vezes, parece que o evangelista quer 

apontar que aqueles que rejeitam Jesus são assim por natureza e que, portanto, eles 

tendem a viver na irresponsabilidade ao permanecer sem reconhecê-lo como o Messias: 

“Vós sois cá de baixo; eu sou lá de cima! Vós sois deste mundo; eu não sou deste 

mundo” (8,23). 

Constatada esta situação na comunidade dos discípulos de Jesus, nascem 

espontaneamente alguns questionamentos: que relação existe entre a Igreja e o mundo? 

Como o autor do Quarto Evangelho apresenta e descreve as relações entre a 

comunidade cristã e os incrédulos? O ódio, que caracterizou a atitude dos judeus 

incrédulos para com Jesus, continua em relação aos discípulos?
171

 

Na busca de esclarecer estas questões acima citadas, a pesquisa inicialmente se 

aterá à compreensão do significado do vocábulo mundo (κόσμος) no Quarto Evangelho 

e, em seguida, discorrerá acerca da relação da comunidade joanina com o mundo. 

4.1 O termo κόσμος no Quarto Evangelho 

No pensamento antigo o termo κόσμος (“mundo”) indicava um conjunto de 

forças em conflito, conforme o relato da criação (Gn 1,1-2), que entre Deus e o mundo 

existe um abismo, expresso pelo verbo criar (Gn 1,1). Se o Gênesis evoca a atividade 

criadora de Deus, é somente para acentuar este ponto fundamental da fé: dependência 

do mundo em relação ao Deus soberano, que fala e as coisas se fazem (Sl 33,6-9).
172

 O 

vocábulo κόσμος é usado para designar o mundo. Aparece no Antigo Testamento 

somente nos livros gregos mais tardios, e seu uso demonstra a influência grega. Deus 

fez o mundo (Sb 9,9), ele é o seu criador (2Mc 7,23). É usado também para indicar não 

o universo, mas a terra: o homem é criado para governar o mundo (Sb 9,3). O mundo 

significa a humanidade: Adão é o primeiro homem plasmado como pai do mundo (Sb 

10,1).
173

 

A expressão κόσμος aparece 78 vezes no Evangelho, mas, dependendo do 

contexto em que o vocábulo está situado, ele assume outros significados diferentes: a) 

como um lugar físico, histórico, habitado por homens; b) no sentido do homem, da 

humanidade que habita o mundo, conotando com frequência sua necessidade de 
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salvação; c) no sentido de força oposta a Deus; d) em um sentido abrangente de 

humanidade e de criação (1,29 e 4,42).
174

 

4.1.1 Como um lugar físico, histórico, habitado por homens 

Como mundo físico, o universo, a terra, lugar onde habita a humanidade, a 

sentença aparece 34 vezes, das quais dezoito estão localizadas nos capítulos 13 a 18. A 

mesma sentença aparece de forma neutra no texto 21,25; e as outras quinze vezes estão 

igualmente distribuídas ao longo dos capítulos 1 a 12. 

O conjunto dos versículos que evidenciam este mundo histórico, o habitat 

natural do homem, tornou-se no Evangelho o cenário onde se manifesta a ação salvífica 

do Pai, que enviou seu Filho, cuja presença é definida pelo autor como a luz, isto é, 

fonte de revelação divina para o homem que já não percebia Deus (1,5.9; 3,19; 8,12; 

9,5; 12,46). Jesus, portanto, é ação concreta do Pai na história; espaço histórico-divino 

em que ele habita e trabalha (14,10-11). 

Neste sentido, a expressão se apresenta como um mundo – lugar – muito distante 

daquele que provém o “Verbo Encarnado” (Λόγος). Categoricamente, Jesus diz: “Vós 

sois de baixo, eu sou de cima; vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo” (8,23); 

um conceito que será também reafirmado por Pilatos em 18,36. Vê-se que este mundo é 

uma realidade que o autor do Evangelho observa como ponto de chegada e ponto de 

partida do λόγος, que vindo do Pai entra no mundo e, após sua morte e ressurreição, 

assumiu todos para si mesmo (12,32), retornando para o Pai (16,28). O mundo é, neste 

sentido, o lugar onde se desdobra a História da Salvação e no qual Jesus se apresenta 

como Revelador do Pai (1,29; 3,17).
175

 

Esse mundo, apesar da partida de Jesus ao Pai, de onde ele veio, é sempre o 

cenário salvífico em que ele vai continuar a operar, através da potência do seu Espírito 

(14,17.26; 15,26; 16,13; 20,22-23), naqueles que estão no mundo (17,11), para que eles 

continuem a missão de seu Mestre (17,18).
176

 

4.1.2 No sentido de homem, de humanidade 

O termo “mundo” com esta significação ocorre 15 vezes no conjunto dos textos 

do Evangelho, incluindo doze entre os capítulos 1 a 12 e apenas três entre os capítulos 
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17 e 18. É uma espécie de metonímia, uma figura de linguagem com que se substitui 

uma palavra por outra, tanto na estreita relação entre elas como, neste caso, elemento 

que contém com o conteúdo. 

O mundo-humanidade é objeto do amor de Deus (3,16) e destinatário da missão 

do Filho (3,17; 10,36; 16,28; 17,18; 18,20.37), que consiste negativamente em libertá-lo 

do pecado (1,29). Diferentemente das expectativas de João Batista, a vinda do Filho não 

implica um julgamento para os homens, mas um sinal visível da mão estendida do Pai 

para a sua reconciliação com eles (3,17), de modo que não há nenhuma condenação da 

sua parte (12,47), mesmo daqueles que, ao ouvir a proposta de salvação manifestada no 

Filho, não estiverem de acordo existencialmente com suas palavras (12,19). Jesus não 

vem para julgar a humanidade, mas para salvá-la (3,17; 4,42; 12,47), ou seja, para dar-

lhe a vida (3,16; 6,33.51; 11,25-27) e impedir que ela pereça (3,16).
177

 

A proposta rejeitada pela humanidade, então, torna-se, motivo de recusa e 

rejeição. Porém, o amor do Pai pelos homens tornou-se visível em Jesus, atingindo o 

seu cume no dom que o Filho faz de si mesmo para os homens, oferecendo-se a eles 

como o pão da vida (6,33.51), para que o homem, ao comer deste pão, assimile em si 

mesmo a vida de Deus, dom gratuito que não se acaba (6,27: alimento que dura, dando 

vida definitiva), porque é amor que abraça o homem inteiro.
178

 

No entanto, Jesus não é apenas o alimento da vida divina, que vem do alto, mas 

o mundo é também a luz que irradia vida, convidado a revelar aos homens o mistério do 

Pai que receberam de Jesus (7,4; 8,12.26; 9,5). Contudo, os homens também são os 

destinatários não só da mensagem que Jesus apresenta com suas palavras e gestos, mas, 

também, são os destinatários da mensagem que emerge da comunhão de amor que une 

os seus discípulos, que reflete a relação de amor que une o Pai ao Filho (17,21.23). A 

humanidade crerá que Jesus é o enviado de Deus pelo testemunho de amor e 

unidade/comunhão do grupo cristão.
179

 

4.1.3 No sentido de força oposta a Deus 

Neste sentido de força oposta a Deus, o substantivo mundo é repetido vinte e 

sete vezes. Destas repetições, quatro são as vezes em que o nome ocorre na primeira 

parte do Evangelho, especificamente nos textos 1,10; 7,7 e 12,31 (no mesmo versículo, 
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aparece duas vezes). As outras vinte e três vezes se concentram significativamente entre 

os capítulos 14 a 17. 

O vocábulo assume também contornos decisivamente negativos no sentido de 

força oposta a Deus. A primeira característica que o distingue é a sua cegueira, que o 

torna totalmente incapacitado para o confronto da realidade de Deus, sendo incapaz de 

receber a Luz, de se relacionar com Deus e acolher o Espírito da Verdade (1,10; 

14,17.19; 17,25): 

O “mundo” é a violência institucionalizada. Ele odeia a Jesus (7,7) e persegue de morte a ele e os 

seus discípulos (15,18-25; 16,2). Aparecem assim em relação com o “mundo” a perseguição e o 

propósito de matar Jesus (5,16.18), as tentativas de apedrejá-lo (8,59; 10,31s), a decisão de dar-

lhe morte sem julgamento nenhum (11,53), a ordem de delação e prisão (11,57).
180

 

A expressão “mundo” indica, neste sentido, o conjunto de pessoas incrédulas 

que não reconhecem Jesus como Filho de Deus e Salvador universal da humanidade. 

Este “mundo” preferiu as trevas à luz; o mundo que odeia Jesus se concretiza 

historicamente na opção feita pelos judeus e fariseus, que não só se obstinam na 

incredulidade, mas perseguem Jesus a ponto de querer matá-lo (5,16.18; 11,45-54): 

Neste contexto, pertencer ao mundo significa posicionar-se a favor daqueles que se caracterizam 

por uma atitude de aberta oposição ao mundo de Deus e de Jesus. Significa também trazer na 

própria alma a semente (sperma) do demônio em vez da semente de Deus e, por conseguinte, 

estabelecer um abismo incomensurável entre o “ser do mundo” e o “ser de Deus” (7,17; 8,23.47; 

15,19; 17,14.16; 1Jo 3,9s.12; 4,5).
181

 

Os textos parecem sugerir que o termo “mundo” é, em certo sentido, uma 

potência maléfica que se identifica – enquanto manifesta a recusa deliberada do Enviado 

de Deus – com o chamado “príncipe deste mundo” (Jo 12,31; 16,11). Porém, enquanto 

o demônio age no mundo, Jesus é aquele que vence o mundo, superando-o em poder e 

julgando-o (14,30; 16,11), ainda que não tenha vindo para julgar o mundo, mas salvá-lo 

(3,16-19).
182
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4.1.4 Em um sentido abrangente de humanidade e de criação 

O termo “mundo” aparece apenas duas vezes, em 1,29 e 4,42, de forma 

significativa, com sentido de universalidade, destacando o senso da divina missão 

cumprida por Jesus. Na verdade, tem a ver com duas realidades entre seus opostos, e 

que marcaram toda a criação e a humanidade: o pecado, o maior dos pecados, que não 

tem nenhuma esperança de perdão, aquele contra o Espírito Santo (Mt 12,31.32; Mc 

3,29), que é a incredulidade, o que torna inútil qualquer esforço de salvação divina. 

Mas a vinda de Jesus, indicada pelo evangelista como a Luz, tenta penetrar a 

escuridão desta incredulidade que opõe os homens a Deus, oferecendo-lhes, sem 

distinção, a reconciliação. Para esta mensagem de paz e de reconciliação, o Pai ofereceu 

aos homens seu Filho Jesus, que se qualifica nos textos com o pleno título de “salvador 

do mundo”,
183

 sublinhando assim a universalidade de sua ação salvadora, exaltada no 

texto de 12,32: “Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim”. 

4.2 A comunidade e o mundo 

No Quarto Evangelho, os atributos dados ao termo “judeus”, em geral, vale para 

a expressão “mundo”, isto é, para o mundo humano como um todo.
184

 Através da vinda 

de Jesus ao mundo, o autor apresenta que o próprio Jesus atestou o mundo como 

propriedade de Deus (3,16). Porém, na medida em que o mundo tomou uma decisão 

oposta à “luz” por ele trazida e, portanto, a favor das trevas (8,12), ele tornou-se o 

âmbito historicamente fixado na hostilidade contra Deus (1.3-10; 7,7; 14,17; 15,18s). 

Desse modo, o texto permite extrair a conclusão de que os judeus apresentados como 

grupo que se opõe a Jesus ilustram a natureza do κόσμος. A vinda de Jesus tornou 

manifesta a crise do povo de Israel, um sinal particularmente saliente da grande crise 

que atinge o mundo todo.
185

 

O “mundo” é, portanto, evidenciado em seu aspecto ético-religioso como força 

que está contra Jesus e contra aqueles que creem nele (15,18-25). A comunidade é 

chamada a assumir diversas tarefas em suas relações com o mundo concebido. 

Inicialmente, ela deve convencer-se de que o mundo é vencido somente mediante a fé 
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em Cristo (17,6-8.11.14-15) e a prática do amor (13,34; 15,12). Em seguida, a 

comunidade tem um outro dever que lhe cabe, que é o de testemunhar com firmeza a 

própria fé, não obstante o ódio e as graves perseguições por parte do mundo incrédulo 

(7,7; 15,18–16,4; 17,14.18.20-21).
186

 

4.2.1 Uma comunidade que vive no mundo 

A comunidade, segundo o autor do Evangelho, como Jesus, sofre perseguições. 

Ela é recordada nos textos através das palavras de Jesus de que esta é a continuação 

inevitável do que aconteceu com ele próprio: “Quando o mundo vos odiar, tende 

presente que primeiro tomou ódio de mim” (15,18). Após a sua partida, esta 

comunidade não é tirada do mundo, mas apenas preservada do maligno
187

 (17,15), ela 

permanece em contato com as inevitáveis tensões da história e as suas interrogações. A 

comunidade vive lado a lado com o povo judeu e com os pagãos, por cuja conversão 

sente-se responsável, sem alimentar ilusões sobre a sociedade que a cerca, porque sabe 

que as pessoas preferem as trevas à luz (3,19) e que nelas existe uma maldade radical 

(5,44; 12,43).
188

 O “mundo” odeia Jesus precisamente por causa da denúncia que ele faz 

do seu modo de agir (7,7).
189

 

Para a comunidade usufruir dos favores ou da desgraça diante do mundo, 

depende da aceitação ou não dos seus valores. O mundo exige que os indivíduos se 

integrem nele, aderindo aos seus princípios (5,43). Ele é para Jesus radicalmente injusto 

e o inimigo mortal do homem, um homicida (8,44). Gozar de seu favor significa ter 

manifestado de alguma forma acordo com o seu modo de agir perverso (7,7). Se os 

discípulos romperam com o mundo, por efeito da eleição de Jesus (15,19), não é 

possível estar com Jesus e com o mundo. A opção por Jesus se dá com o “romper” com 
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o mundo (8,31). Este é o êxodo que Jesus convida: para a passagem da escravidão à 

liberdade (8,36), da morte à vida (5,34).
190

 

Na vida da comunidade joanina, os discípulos de Jesus, escolhidos por ele, são 

chamados a produzir frutos duradouros. E para que isto aconteça, a condição 

indispensável para produzir frutos é ter saído do mundo, desta ordem injusta. Estar com 

o ordem do mundo é viver o pecado (8,21.23), porque esta ordem é opressora do 

homem (5,10;9,14) e, portanto, opõe-se a Jesus e ao desígnio do Pai (6,40; 10,10). 

Desse modo, o mundo odeia os discípulos da mesma forma como odeia Jesus (7,7), 

porque eles não se integram nesta ordem nem se concordam com a sua injustiça: 

Pode-se dizer, resumidamente, que a Igreja joanina é uma comunidade posta à prova, sensível 

aos problemas do mundo, desejosa de guardar e de afirmar a própria identidade, animada pelo 

Espírito Santo e consciente de viver o momento culminante do longo diálogo que Deus teceu 

com o povo de Israel.
191

 

Embora o evangelista acentue nos textos um cenário de rupturas e conflitos, a 

comunidade joanina parece estar profundamente enraizada na tradição do Antigo 

Testamento, convicta de que as Escrituras possuem um valor perene (10,35), que falam 

de Jesus (5,39) e encontram nele o cumprimento delas (13,18; 17,12; 19,24.28.36.37). 

Apresenta a comunidade como um grupo que reconhece nas Escrituras o seu valor 

profético (1,45; 5,46; 8,56), fazendo constantes referências a elas (7,38; 10,34; 13,18; 

17,12). Os textos do Evangelho sugerem que o enraizamento da comunidade no terreno 

da fé na tradição veterotestamentária é ilustrado pelo uso das comparações referentes a 

Jesus, características concretas do patrimônio da tradição. Encontram-se, também, 

frequentes referências às festas hebraicas que provavelmente indicam uma “possível 

nostalgia” dos membros da comunidade pela liturgia celebrada antigamente, antes da 

conversão. É útil acrescentar que somente o Quarto Evangelho afirma explicitamente 

que “a salvação vem dos judeus” (4,22). A Igreja joanina parece estar consciente de que 

rejeitar o patrimônio da fé significa rejeitar Jesus, ainda que o judaísmo, ancorado em 

uma visão estática da revelação, não aceite esta nova perspectiva.
192

 

Diante deste ambiente de inevitáveis tensões, há um apelo à unidade/comunhão 

dos discípulos em muitos textos do Quarto Evangelho. O evangelista exorta os membros 

da comunidade a reconhecerem a unidade de Jesus com o Pai como modelo e fonte da 
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sua união. Por isso, Jesus pede ao Pai que todos sejam uma coisa só, como ele e o Pai 

são um (17,20-23). Esta unidade/comunhão é possível pelo fato de que Jesus vive em 

cada membro da comunidade (15,7.10). Esta unidade/comunhão é designada a 

expandir-se até abraçar a todos os “filhos de Deus dispersos” (11,52), até formar um 

único povo de judeus e de pagãos, fruto do sacrifício redentor de Jesus (10,16). 

Na narrativa de 17,16-18, a comunidade é evidenciada como um grupo 

consagrado na verdade que recebe o Espírito para que conheçam a verdade a respeito de 

Deus e do homem. A consagração dos discípulos vem do Pai (17,17), de quem procede 

o Espírito (15,26). Jesus torna a comunidade participante do que lhe é próprio: revelar a 

vida do Pai, sua missão messiânica. Como Filho, ele tornou os seus discípulos capazes 

de se fazerem filhos de Deus (1,12; 17,2). Agora, Jesus pede ao Pai que, para a missão 

da comunidade, consagre os seus discípulos com a sua mesma unção, o Espírito, para 

que possam continuar manifestando no mundo a presença do Pai (17,10), perpetuando 

sua obra na história (9,9b). A consagração dos discípulos tem por objetivo a missão. A 

comunidade não era um grupo isolado desinteressado da realidade que a cercava nem 

mesmo indiferente à dor do homem.
193

 Ela é chamada, como “comunidade de amigos” 

(15,15), a viver na plena união com o Pai e Jesus (14,23; 17,11c), a dar a vida (15,13), a 

entrar no mundo levando como testemunho a experiência de vida e alegria (17,13) e a 

entregar-se ao bem do homem (9,4): 

A missão produzirá fruto e fruto que dure (15,16). É tão necessário, que o Pai corta o ramo que 

não o produz (15,2). Não existe vida cristã sem a atividade da missão. Tem que tirar os homens 

do mundo, proclamando a mensagem do Pai (17,6), entrar no “átrio” para lançar fora as ovelhas 

vítimas da exploração (10,2s). A missão dos discípulos tem o mesmo fundamento que a de Jesus: 

a consagração pelo Espírito e as mesmas consequências: a perseguição pelo mundo hostil (15,18-

25; 16,1-4a). O amor do Pai, que brilhou em Jesus, brilhará igualmente nos seus (17,10).
194

 

O evangelista, mesmo acentuando as situações de conflito permanente entre o 

mundo e a comunidade (17,14), não ignora a dimensão missionária da Igreja.
195

 A partir 

do texto do capítulo 17, é possível apresentar esta abertura da comunidade para 

continuar a revelação de Cristo, através da teologia missionária incutida no episódio que 

emerge da chamada oração sacerdotal de Jesus. Ainda que o tema da missão ao mundo 
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apareça explicitamente na seção central desta oração (17,18), o que precede é ordenado 

à missão (17,1b-16) e o que segue são os efeitos dela (17,20-26).
196

 

4.2.2 Uma comunidade missionária orientada pelo Espírito 

O autor do Evangelho é sóbrio quanto ao tema da missionariedade na 

comunidade joanina. Porém, não ignora esta dimensão fundamental da Igreja. Como 

visto anteriormente, o discípulo é chamado a continuar a missão de salvação que Jesus 

recebeu do Pai (17,18). No texto 20,21, para introduzir o tema da missão, Jesus repete a 

saudação: “A paz esteja convosco” (20,19.21). Com a primeira saudação desejava 

libertar os discípulos do medo, assegurando-lhes sua vitória. Em seguida, sua repetição 

sugere que a segurança e a coragem devem acompanhar a missão que começa, pois a 

sua paz é paz presente e para o futuro, no meio das dificuldades do trabalho no mundo. 

A missão parece ser essencial para a vida dos discípulos e a eleição de Jesus 

estava em função dela: “Eu vos escolhi e vos designei para irdes, para que produzais 

fruto e o vosso fruto dure” (15,16). Os discípulos são enviados ao mundo, mas não 

pertencem a ele (17,16). São chamados a dar testemunho da verdade (18,17), 

manifestando com suas obras (5,36; 10,25.38) a pessoa do Pai (10,30; 17,6) e o seu 

amor para com os homens (17,1.4).
197

 Faz parte, também, da missão dos discípulos 

realizar as obras de Jesus (9,4) e produzir frutos unidos a ele (15,5). Assim sendo, a 

continuação da própria missão de Jesus (17,18) depende da fidelidade à revelação 

salvífica que ele deu à comunidade. Se a comunidade em sua missão no mundo (17,20) 

não é fiel à verdade revelada por Jesus, ela será condenada à esterilidade absoluta.
198

 

Na oração de Jesus ao Pai (17,1-26), o autor atesta uma comunidade aberta, 

convidada para a missão, que não está fechada e introvertida, mas é a continuação e a 

expansão da revelação de Jesus. A revelação da comunidade com o mundo é 

caracterizada especialmente pela dinâmica do envio a toda a humanidade, a fim de 

proclamar a salvação realizada pelo Filho de Deus (17,18; 20,21). O próprio Jesus nos 

seus discursos prometeu aos discípulos que eles fariam obras até maiores do que ele 
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realizou em sua missão (14,12), e os enviou a “ir e produzir fruto” (15,16), confiando-

lhes a missão ao mundo que o Pai lhe tinha confiado (17,18). 

O evangelista sugere que a missão confiada aos discípulos possui objetividade: a 

pregação da palavra, a unidade da comunidade, a manifestação da glória no dom 

recíproco do amor e a presença espiritual de Jesus (17,20-26). No texto 17,20 identifica-

se a presença da Igreja futura, isto é, para aqueles que crerão em Jesus através da 

pregação dos discípulos. A unidade da comunidade dos que creem em Jesus tem seu 

modelo na mútua imanência do Pai no Filho e do Filho no Pai. Assim sendo, a unidade 

dos discípulos é continuação da unidade do Pai e do Filho na obediência da fé à 

revelação histórica de Jesus. Caso se mantenha por modelo o mistério da unidade do Pai 

no Filho e do Filho no Pai (17,21), então será possível expressar que a unidade entre os 

que creem deve realizar-se em uma mútua imanência, “na pureza do amor fraterno, 

onde se torna visível a obediência às palavras de Jesus”.
199

 

Em 20,21-22 a comunidade recebe o envio de Jesus após a sua ressurreição com 

um gesto que lembra a ação de Deus na criação (Gn 2,7): Jesus sopra e diz aos seus 

discípulos: “Recebei o Espírito Santo”.
200

 Ao dar o Espírito, ele capacita e confere a 

missão para os seus discípulos.
201

 Ele não dá um simples carisma aos seus, algo que 

vem acrescentar-se à sua vida. Ele dá o sopro divino, é vida nova que recebem. O autor 

do Quarto Evangelho usa o verbo soprar/insuflar, que também aparece no texto do livro 

de Gênesis 2,7 e no texto da profecia de Ezequiel 37,3-5.
202

 O verbo indica a animação 

do homem ao Deus infundir-lhe alento de vida. Com aquele sopro o homem tornou-se 

ser vivente (Gn 2,7; Ez 37,3-5). Jesus infunde agora nos seus discípulos um alento de 

vida, que é o Espírito. É aquele Espírito que tinha sido entregue na cruz, uma vez 

terminada a criação do homem (19,30), que dá qualidade de vida ao homem segundo o 

desígnio do Pai: 

O Quarto Evangelho faz referências frequentes ao Espírito. A comunidade sabe que ele 

desenvolve em seu seio a função de mestre e de advogado, eliminando-a e sustentando-a em sua 

tarefa de dar testemunho ao mundo (14,25-26; 15,26-27; 16,7.12). Sabe que o Espírito 

transforma interiormente os crentes e os conduz à plenitude da verdade (16,13). Por isso, o 

evangelista declara que, após o evento da ressurreição, viver em comunhão com Jesus significa 

deixar-se animar pelo seu Espírito, afirmando com uma expressão paradoxal que o cristão 
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maduro “é espírito” (3,6.8; Rm 8,14). Não se trata de um discurso teórico, mas de uma 

experiência feita pelos membros da comunidade, convictos de que o Espírito os orienta e garante 

a sua fidelidade a Jesus.
203

 

Os discípulos, por assumirem a mesma missão de Jesus, necessitam, assim, do 

Espírito para que Jesus os identifique com ele. A missão de Jesus nascia de sua 

consagração com o Espírito (1,32; 10,36), e também os discípulos, movidos pelo 

dinamismo do Mestre, entregarão suas vidas à obra do Pai, assim como Jesus fez em sua 

vida terrena em favor do homem (9,4). O Espírito é, portanto, a seiva da videira (15,1), 

que ensina a comunidade dos que creem, recordando a mensagem do Mestre (14,26), 

mantendo-a no seu amor (15,4.9). 

A promessa do Espírito se realiza na vida da comunidade joanina, pois faz parte 

da comunhão entre o Senhor ressuscitado e os seus que estão no mundo. Instaura-se um 

tempo do conhecimento pleno da verdade (16,13; 7,39). Inaugura-se a presença do 

“Espírito da Verdade” (14,17), que ensina tudo (14,26) e dá testemunho de Jesus 

(15,26), o Espírito que expõe o mundo à luz verdadeira (16,7-11). 

Enfim, pode-se dizer que a comunidade dos que creem se revela como presença 

soteriológica no mundo, tendo como fim conduzir todos os homens à fé em Jesus, no 

dinamismo do amor e da unidade, semelhante à unidade de amor do Pai e do Filho.
204

 

5. A vivência do conceito de ekklesía apresentada como koinonía no Quarto 

Evangelho 

Considerando a ausência dos vocábulos ekklesía e koinonía nos textos do 

Evangelho, pressupõe-se que o seu autor, acerca do tema da existência da Igreja, tenha a 

compreensão de que ela possui uma função de unidade/comunhão dos que creem de 

forma pessoal com Jesus. De fato, são os seus discípulos, aqueles que acreditaram e se 

tornaram amigos e íntimos seus, que se tornaram a comunidade (ekklesía) que existe 

como unidade/comunhão dos amigos de Jesus (15,15); e, como tais, também são amigos 

entre si.
205

 O tema da koinonía (“comunhão”) tem um caráter distintivo na eclesiologia 

do Evangelho, acenando a unidade/comunhão como uma estreita relação entre Jesus e a 

comunidade dos que creem. Assim sendo, a partir dos temas abordados no presente 

estudo, pode-se dizer que toda a obra de redenção e santificação realizada por Cristo 
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leva à comunhão (koinonía) mais íntima que possa haver entre Deus e os homens (1,12-

13), e tal comunhão é, portanto, a realidade da Igreja. 

Nas expressões eclesiais, já vistas neste capítulo, identifica-se claramente esta 

imagem da “comunhão de Jesus com os seus discípulos”. Por exemplo, na imagem do 

pastor e das ovelhas (10,11-16), o sentido principal é que Jesus, o “bom pastor”, 

conhece cada uma das ovelhas do seu rebanho, e cada uma o conhece (10,4), assim 

como se empenha em favor de cada uma para defendê-la contra ameaças de fora 

(10,15). Jesus, apresentado como bom pastor, é justificado como “bom” porque se 

preocupa em primeiro lugar com o bem-estar das suas ovelhas, e não com o seu bem-

estar. Ele dá sua vida para salvá-las, afinal, elas são suas ovelhas e ele as trata visando 

ao bem delas, quer unir-se a elas e delas cuidar.
206

 

O evangelista parece delinear a vida de comunhão dos discípulos com Jesus 

como uma situação de necessidade para a comunidade: é necessário unir-se a Jesus, 

como ele é um com o Pai (10,30; 17,11.21-23). Quem está na comunhão com Cristo, foi 

introduzido no campo de força da comunhão de amor entre o Pai e o Filho, pois, antes 

de entregar sua vida na cruz, rogou ao Pai que concedesse a unidade/comunhão dos 

futuros discípulos, da Igreja de todos os tempos.
207

 Como o Pai ama o Filho, assim o 

Filho ama os seus. E o sinal inquebrantável desse amor do Filho pelos seus é a entrega 

de sua vida por eles: “Ninguém tem maior amor do que este: de alguém dar a sua vida 

em favor dos seus amigos” (15,13).
208

 

A comunhão, possivelmente, não está consolidada em fatos naturais ou no 

caráter histórico-universal, e não pode ser estabelecida por meio de organização, 

instituições e dogmas. A unidade só pode ser criada por meio da palavra do anúncio, 

onde Jesus, o revelador, na sua unidade com o Pai, está sempre presente. Embora o 

anúncio tenha necessidade para a sua realização no mundo das instituições e dogmas, 

estes não podem garantir a unidade de um anúncio autêntico.
209

 A unidade/comunhão 

não é de modo algum um fenômeno do mundo, mas um dom dado aos que creem de 

participar da unidade do Pai e do Filho. Assim sendo, esta unidade/comunhão só é 
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possível a partir do Pai e por meio de Cristo (17,1-26), uma força presente e operante de 

Deus no mundo.
210

 

O mashal da videira (15,1-8) parece ser o texto central para a compreensão do 

tema da relação entre a “Igreja” – comunidade dos discípulos de Jesus – e a 

“comunhão” como realidade da comunidade dos amigos de Jesus (15,15). O tema do 

mashal é a relação entre Cristo e a Igreja. O evangelista acentua exclusivamente a 

relação individual de cada cristão com Cristo: como os ramos estão ligados à videira, 

assim estão aqueles ligados a Cristo, a “videira verdadeira”. Essa individualização 

chama a atenção no conjunto dos textos, porque o material utilizado pelo autor sugere 

referências à tradição veterotestamentária acerca do povo de Deus como videira ou 

vinha de Deus.
211

 O convite de Jesus aos discípulos de estarem unidos a ele como o 

ramo na videira, numa inserção voluntária e permanente (15,4), é explicado 

posteriormente em termos de amizade (15,14), de uma relação pessoal, de uma 

comunhão de amor que proporciona o conhecimento mútuo, que os torna íntimos e os 

faz conhecê-lo e ter parte no conhecimento que ele, como o Filho amado, tem do Pai 

(15,15b).
212

 A comunidade joanina é sugerida nos textos do Quarto Evangelho como 

“amigos amados do Senhor”.
213

 

A exortação de Jesus para os seus discípulos de que “permaneçam” com ele 

(15,4), unam-se a ele, é uma exigência à comunidade dos que creem, uma iniciativa do 

discípulo que demonstra sua fidelidade a ele. Esta unidade/comunhão será a condição 

para que exista a comunidade e ela possa produzir frutos. Essa comunidade não viverá 

sua missão no mundo nem terá verdadeiro amor ao homem se não amar Jesus e cumprir 

os seus mandamentos (14,15), isto é, cada membro desta comunidade precisará viver 

pessoalmente a unidade/comunhão com Jesus. Assim, os textos do Evangelho 

pressupõem que a comunhão da comunidade e dos discípulos individuais com Jesus está 

relacionada entre si como indicativo e imperativo. Só pode ser amigo de Jesus, ou seja, 

membro da comunidade, quem pratica aquilo de que Jesus o encarrega (15,14).
214

 Amar 

Jesus significa cumprir o seu mandamento (14,15-23) de amor fraternal na comunidade 

de discípulos: “Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros assim como eu 

vos amei” (15,12). 
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A unidade/comunhão apresentada como a relação entre a comunidade dos que 

creem e Jesus, com certa razão, pode ser entendida nos textos do Evangelho como uma 

continuação do mashal da videira (15,1-8). Nota-se que o aspecto fundamental da 

unidade/comunhão é apresentado como “permanência” do ramo na videira, isto é, a 

permanência dos que creem na comunhão com Cristo (15,6), pois a comunhão com ele 

efetua concomitantemente a inclusão na relação entre Pai e Filho. E, consequentemente, 

se o ramo não tem vida própria sem estar enxertado na videira, nem pode dar fruto por 

si mesmo sem receber a seiva, decerto, interromper a relação com Jesus significa cortar-

se da fonte da vida e reduzir-se à esterilidade. 

5.1 A videira e os ramos: “Permanecei em mim e eu em vós” 

A afirmação de Jesus: “Eu sou a videira, a verdadeira, e meu Pai é o agricultor” 

(15,1ab) contrapõe-se aos textos do Antigo Testamento, onde a vinha era o símbolo de 

Israel como povo de Deus (Sl 80,9; Is 5,1.7; Jr 2,21; Ez 19,10-12), que acabou por ser 

desarraigada com furor e lançada à terra, onde o vento oriental secou seus frutos e o seu 

tronco vigoroso (Os 10,1; 14,8; Jr 6,9; Ez 17,5-10). O termo “a verdadeira” sugere 

contraposição à outra que não é verdadeira. Por si mesma, a imagem da videira evoca 

vida, seiva, fruto.
215

 Afirmando ser a vinha verdadeira, Jesus evidencia a si mesmo 

como o verdadeiro povo de Israel formado pela videira e os seus ramos.
216

 Um novo 

povo formado a partir dele.
217

 

O versículo terceiro da perícope: “Vós já estais puros, por causa da palavra que 

vos fiz ouvir”, é uma nota explicativa secundária no mashal, que poderia muito bem 

passar do versículo 2 ao versículo 4 sem dificuldade.
218

 Neste contexto, os discípulos 

são os ramos purificados, já podados, graças à palavra de Jesus, e, portanto, capazes de 

produzir fruto abundante e de qualidade. Estão plenos de vida: a seiva de Jesus corre por 

eles sem obstáculos por causa da palavra de Jesus, que purifica, que é espírito e que é a 

vida verdadeira (6,63). É chegada a hora e, cheios de vida, podem ir e dar fruto. No 

entanto, apesar da purificação recebida pela palavra, devem continuar unidos 

intimamente a Jesus:
219
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A verdade é que João está tratando da união dos que creem com Cristo, de quem separados eles 

não podem fazer nada. Esta união, originando-se de sua iniciativa e selada por sua morte em 

favor deles, completa-se pelo amor e obediência receptivos dos que creem, e é a essência do 

cristianismo.
220

 

No conjunto dos textos do Evangelho, o autor faz frequentes referências aos 

textos do Antigo Testamento, tanto em alusões quanto em citações. Neste sentido, ao 

trazer a pessoa de Jesus como a “videira verdadeira”, cuidada pelo Pai (15,1b), faz 

equivalência ao texto do profeta Isaías em 5,1-7, onde Deus é aquele que plantou esta 

videira, demonstrando-lhe o seu amor.
221

 A vinha é propriedade do Pai, é a comunidade 

que ele fundou e tem sua unidade e origem única em Jesus, evidenciando, assim, uma 

virada eclesiológica. Na pessoa de Jesus, a videira não poderá ser mais abandonada, 

jamais ficará deserta, nem será arrancada ou queimada.
222

 Sendo assim, o texto 15,1 dá 

continuidade à predominância do tema da substituição
223

 começado em Caná (2,1-11), 

designado como a luz verdadeira que se opõe à lei (1,4-9; 8,12), o verdadeiro pão 

descido do céu em contraposição com maná (6,32) e agora se definindo como o 

verdadeiro povo de Deus.
224

 Todavia, o tema da substituição não exaure o tema da 

videira: o mashal sugere incorporação, habitação mútua e produção de frutos. 

O povo de Israel, segundo a tradição veterotestamentária, foi a vinha que não 

deu os frutos esperados por Deus (Is 5,1-7; Jr 2,21; Mc 12,1-11); contudo, segundo o 

autor do Quarto Evangelho, não é desta maneira com Jesus: ele é uma videira 

divinamente fecunda, ele enche as esperanças de seu Pai. E, assim, como ele é o 

verdadeiro pão dado pelo Pai, o pão que desceu do céu (6,35), é a fonte de vida eterna, a 

vinha plantada e cuidada pelo Pai, que produz frutos de vida eterna (6,32-33).
225

 

No versículo 5, nas falas de Jesus encontra-se a repetição de sua afirmação no 

versículo 1: “Eu sou a videira e vós os ramos”, não colocando em evidência o Pai, mas a 

relação com os seus discípulos. É desta videira que cada ramo/discípulo tira a sua força 

vital (15,4); entre a videira e os ramos/Jesus e seus discípulos existe uma união íntima: a 

mesma vida que circula nele, circula nos seus. Cada ramo individual recebe cuidados, 

mas também é avaliado quanto à produção de frutos (15,2). Isolado, cortado da videira, 
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ele não produz frutos, até mesmo perde a capacidade de viver (15,6). Por essa razão, 

tudo depende de que ele permaneça ligado à videira, pois a permanência dos que creem 

em Cristo possibilita aquela comunhão estreita que é descrita com a fórmula de 

imanência recíproca: “ele em mim e eu nele” (15,5.7; 6.56; 14,20; 17,23).
226

 A garantia 

de bons frutos é a observância do mandamento do amor fraterno (15,1-12), e o exemplo 

deste amor é extraído da própria vida de Jesus, que dá sua vida por aqueles aos quais ele 

dá seu amor (15,13). A videira verdadeira é expressão da comunidade unida em Cristo e 

fecunda, nele, no amor e na comunhão fraterna.
227

 

A expressão de Jesus: “Aquele que permanece em mim e eu nele produz muito 

fruto” (15,5) retoma a frase pronunciada em 6,56: “Quem come minha carne e bebe o 

meu sangue permanece em mim, e eu nele”, e explica o significado da unidade do ramo 

com a videira: consiste radicalmente em comer da sua carne e beber do seu sangue, ou 

seja, assimilar sua vida e morte, expressão do seu amor.
228

 O fruto que os primeiros 

versículos da perícope apresentam (15,2.4) é identificado no versículo 5 com a 

expressão “muito fruto”, sublinhando que é a condição do permanecer em Jesus que 

garante a produção de muitos frutos. Decerto o homem, ao responder o convite de Jesus 

de permanecer nele, é capacitado com a nova vida: “Quem come da minha carne e bebe 

o meu sangue tem vida eterna” (6,54). Quem se compromete com Jesus fica unido a ele 

como o ramo é enxertado na videira, partilhando a própria vida. Isso é comunhão 

permanente com ele, expressa pelo mashal da videira. 

A comunidade joanina sugere a existência de um povo novo que não depende de 

uma instituição, e sim da participação ativa na vida de Jesus e da comunicação do seu 

Espírito.
229

 Cada membro da comunidade é chamado a ter uma vida frutífera, 

expressando o seu compromisso num dinamismo de comunhão e amor a Jesus (14,15), 

na vivência do mandamento do amor mútuo (15,17), expressando a vida recebida 

(10,10b) e gozando da liberdade concedida por ele (8,36). 
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A produção de frutos no conjunto da perícope sugere um duplo aspecto: o 

crescimento pessoal e comunitário, realizado pelo dom de si aos outros. Aqueles que 

permanecem em Jesus recebem vitalidade, tornam-se fecundos e produzem muitos 

frutos.
230

 

5.2 Permanecer em Jesus: uma vida de muitos frutos 

Como constatado no capítulo primeiro, no decorrer dos textos do Evangelho o 

autor constantemente repete o verbo μένω – permanecer –, encontrado na perícope 15,1-

8 7 vezes e no conjunto do Evangelho, 40 vezes. O evangelista usa essa expressão não 

apenas em relação a Jesus, mas também em relação ao Pai (14,10) e ao Espírito (14,117; 

14,20). O permanecer em Jesus, no amor, na amizade, possivelmente tem um sentido 

teológico profundo no interior da comunidade joanina, que confronta o individualismo e 

as formas de relacionamento da comunidade, oferecendo uma nova maneira de estar em 

afinidade com Deus e com nosso próximo. A ação verbal “permanecer” quer indicar no 

conjunto dos textos a unidade/comunhão de Jesus com o Pai e a dos discípulos com 

Jesus.
231

 

A primeira ocorrência do verbo “permanecer” descreve a presença do Espírito 

com Jesus. João, o Batista, tendo o seu papel de testemunha no Evangelho, é evocado na 

visão que ele tem da descida do Espírito sobre Jesus: “Eu vi o Espírito descer como uma 

pomba vindo do céu, e permanecer sobre ele” (1,32). O primeiro sentido de 

“permanecer” está no contexto da relação entre Jesus e o Espírito, como sinal da divina 

identidade de Jesus, ou seja, emerge o caráter messiânico da declaração de João Batista 

de que Jesus é consagrado com o Espírito, fazendo dele a presença permanente de Deus 

na terra. Constitui, assim, a origem divina da sua pessoa e missão (o que desceu do céu: 

3,13; 6,42.50.51.58; o Deus gerado: 1,18; vive na esfera do Espírito: 4,24; pertence ao 

que é do alto: 8,23). 

A segunda ocorrência do termo ocorre a partir da primeira, pelo testemunho de 

João Batista (1,34.36), onde dois de seus discípulos começam a seguir Jesus. No diálogo 

de Jesus com estes discípulos do Batista, ele indaga-os, dizendo: “O que vocês 

procuram?”. Eles respondem com outra pergunta, porém com a mesma forma sugestiva: 

“Rabi, onde moras?” (1,38). Em seguida, Jesus faz um convite: “Vinde e vede”, e o 

diálogo termina com a aceitação dos discípulos ao convite do Mestre: “Eles foram e 
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viram onde morava, e permaneceram com ele naquele dia” (1,39). O termo 

“permanecer” é usado para expressar o lugar onde mora o Mestre e a permanência dos 

discípulos com ele. 

Depois, no encontro com a mulher samaritana, o autor apresenta Jesus que 

“permanece” com os habitantes da aldeia da samaritana por dois dias (4,40), aceita a 

hospitalidade dos samaritanos (4,11), e, permanecendo com eles, muitos creram na sua 

palavra e confessaram que ele era o salvador do mundo (4,42). Eles vêm para a fé em 

Jesus, entrando em um relacionamento de “permanecer” intimamente com ele. 

Na próxima ocorrência do verbo “permanecer”, o sentido da unidade/comunhão 

se apresenta com maior evidencia. O texto mostra o “Filho do Homem” que se dá como 

alimento, um alimento que “permanece para a vida eterna” (6,53-58), dando a ideia de 

que a atitude de permanecer é a fonte da vida. Quem come a carne de Jesus 

“permanece” (6,56) nele e “tem a vida” (6,57). A adesão a Jesus não pode ficar no 

exterior, ele não é uma realidade exterior, mas uma realidade que deve ser interiorizada. 

Essa comunhão íntima muda o interior do discípulo, produz sintonia com Jesus e o faz 

viver em sintonia com ele. Jesus atrai os discípulos numa relação de comunhão, 

convidando-os à sua mesa e, na intimidade do permanecer, nutre-os com a sua 

sabedoria.
232

 O evangelista apresenta pela primeira vez a expressão “permanece em 

mim e eu nele”, que constituirá um dos motivos principais do mashal da videira como 

nova comunidade (15,4.5.7). Neste contexto da videira, o permanecer equivale a 

permanecer em Jesus, no seu amor (15,9). Assim sendo, essa união ativa do discípulo 

com Jesus expressa-se agora mediante seu convite de comer sua carne e beber o seu 

sangue (6,56), já que a adesão de Jesus é adesão de amor, que estabelece comunhão de 

vida. O mesmo vínculo de vida que une Jesus ao Pai (vida recebida/vida dedicada) 

existe entre o discípulo e Jesus (6,57).
233

 

No contexto da Festa das Tendas (7,1–8,59), Jesus revela que o verdadeiro 

discipulado significa “permanecer” nas suas Palavra e entrar em uma permanente 

relação de aliança com Deus através dele: “Se permanecerdes na minha palavra, 

verdadeiramente sereis meus discípulos; e conhecereis a verdade, e a verdade vos 

libertará” (8,31-32). Para ser verdadeiro discípulo não basta ouvir a palavra, é 

necessário permanecer nela (15,4.7). A verdade que Jesus traz ao mundo é Deus, seu 
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plano de salvação. Esta revelação é fonte de liberdade. Jesus, segundo o texto do 

Evangelho, é a verdade que liberta do pecado (8,34-36).
234

 

Em seu último discurso público, Jesus repete o símbolo da luz; ele se identifica 

com a luz do mundo (8,12; 9,5; 12,35s) e fala do “permanecer”, dizendo como não 

habitar nas trevas, mas na luz (12,46). Em ambos os casos, tanto o “permanecer na 

palavra de Jesus” quanto o “permanecer na luz”, para indicar uma realidade de vida e o 

conhecimento de Deus, são encontrados na durável relação com Jesus. É Jesus, a luz da 

vida, que tira todo aquele que crê das trevas da morte (5,16.18; 7,1.7.19.32; 8,1-

3.37.40.59; 9,24s; 10,31s; 11,53). 

No texto do discurso de despedida, o evangelista usa a formas nominais do 

vocábulo “permanecer” como “habitação permanente” (14,2). O ato de permanecer em 

Jesus leva os discípulos ao Pai como habitação escatológica da fé, porque Jesus é “o 

caminho, a verdade e a vida” (14,6). O simbolismo do lugar é a via que os discípulos 

caminham, o próprio Jesus, que tem como destino o Pai. Mais tarde, no mesmo capítulo, 

o autor inverte a imagem dizendo: “Se alguém me ama, guardará a minha palavra; e 

meu Pai o amará, e a ele viremos e nele estabeleceremos morada” – o lugar da habitação 

é apresentado pelo verbo “permanecer” (14,23). Quem observa as palavras de Jesus, 

responde ao seu amor, acolhendo-as, e o seu amor é a sua presença e presença do Pai. O 

Pai e Jesus, que são um, estabeleceram morada com o discípulo, viverão juntos, na 

intimidade da nova família. Neste contexto, não é o discípulo que faz o caminho – 

através de Jesus – para o Pai, mas o contrário: o caminho do Pai, e do Filho, é no 

coração e na vida do discípulo. O “permanecer” se torna, portanto, um símbolo da 

habitação do Pai e do Filho, que, juntos, tomam morada no discípulo.
235

 Nota-se, ainda, 

que nos textos do Evangelho o “permanecer” também é atualizado na comunidade 

através do “outro Paráclito”, para que permaneça para sempre na vida da comunidade 

após a glorificação de Jesus (14,16-17) e durante a sua ausência (16,7). 

No mashal da videira encontra-se o uso frequente do verbo μένω – permanecer –

, que determina a unidade literária dos versículos 1-8, expressando a necessidade de 

permanecer unido a Jesus (15,1-5), o fruto do permanecer (15,5-8). Consequentemente, 

as perícopes posteriores ainda seguem com o tema do permanecer no amor de Jesus 

(15,9-11) e com o mandamento de Jesus: amar uns aos outros (15,12-17).
236
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O tema central da perícope é a necessidade de os discípulos permanecerem em 

unidade/comunhão com Jesus. Como visto nos textos anteriores, nenhum ramo pode 

produzir frutos se não permanecer unido à videira, isto é, nenhum discípulo produzirá 

fruto sozinho. Somente através do recíproco permanecer (Jesus e o discípulo) que vem a 

fertilidade e a garantia de bons frutos (15,4b). O tema da videira e dos ramos não é uma 

realidade estática e passiva, mas dinâmica e ativa. O movimento do texto sugere uma 

implicação para a missão: o discípulo precisa produzir frutos, ter uma vida fecunda. 

Consequentemente, o produzir frutos está ligado à fecundidade e ao crescimento no 

amor, que trará “glória” ao Pai (15,8): “Nisto reconhecerão todos que sois meus 

discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros” (13,35). 

A imagem da videira simboliza a comunidade dos discípulos, aqueles que 

fizeram sua adesão a Jesus e nele permanecem. Seria um erro compreender o mashal da 

videira somente com as referências ao Antigo Testamento e as imagens do povo de 

Israel como uma visão individualista do discipulado. O permanecer na videira, ou seja, 

em Jesus, é uma expressão forte que o autor do Quarto Evangelho utiliza para expressar 

a reciprocidade da relação no interno da comunidade joanina. A compreensão teológica 

do “permanecer” se alarga na relação com os outros. Permanecer no amor de Deus não é 

mais um permanecer no isolamento. Ao contrário, é o permanecer no amor com os 

outros, é viver juntos na comunidade que trabalha para superar a alienação e o 

isolamento, o individualismo e a divisão: 

Nos escritos do Quarto Evangelho existe uma estrutura social compromissiva para o convívio 

dos cristãos, a qual é fundamentada cristológica e soteriologicamente, ou seja, o amor fraterno. 

[…] A comunhão com Cristo e a comunhão de amor entre os que creem estão inseparavelmente 

associadas. […] Está claro que a comunidade de amor é entendida como efeito e comprovação 

da comunhão com Cristo de cada um individualmente, e não como o lugar em que a comunhão 

com Cristo acontece diretamente.
237

 

No versículo 5f Jesus exorta os seus discípulos dizendo que sem ele nada se 

pode fazer. As perspectivas eclesiais destas palavras de Jesus aparecem mais claramente 

em 15,16: “Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos 

designei para irdes e produzirdes frutos e para que vosso fruto permaneça”, e serão 

ilustradas através da pesca milagrosa narrada em 21,6, como visto no contexto das 

imagens eclesiais. Nesta ocasião, é importante sublinhar alguns aspectos do episódio em 
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que os sete discípulos passarão a noite trabalhando, sem obter sucesso algum, mas, com 

Jesus e sua palavra, o fruto de seu trabalho será esplêndido: 153 grandes peixes. Este 

exemplo dará ênfase e valor às palavras de Jesus: “Sem mim, nada podeis fazer”. É 

necessário sublinhar, portanto, a ênfase de Jesus sobre a permanência mútua: 

“Permanecei em mim e eu em vós” (15,5cd). Como já constatado, isto é um eco da 

união que existe entre o Pai e o Filho: o Filho não faz nada sem a dependência do Pai, 

assim os discípulos nada farão sem a dependência de Jesus (5,19.30; 8,28).
238

 

Permanecer significa abertura a Jesus, à luz, à vida, e o não permanecer significa 

estar fechado à luz. Segundo o mashal, este fechamento vai ter como consequência a 

destruição e a morte. Recusar-se a permanecer é condenar-se ao isolamento e a à 

separação (15,6). 

5.3 A consequência do não permanecer 

O autor do Evangelho, no contexto do mashal, ao introduzir no versículo 2 “os 

ramos”, apresenta outra dimensão: a coletividade.
239

 Jesus, na sua autorrevelação, 

afirma que ele é a videira verdadeira que tem como proprietário o seu Pai; é ele o 

agricultor/viticultor que vai dar os cuidados necessários a esta videira. Logo, a perícope 

sugere que a videira tem seus ramos, no entanto, apesar de todos esses ramos estarem 

ligados à videira, uns darão frutos e outros serão infrutíferos. A sorte dos ramos 

processar-se-á com disparidade: uns serão arrancados e outros, podados (15,2). O texto 

parece propor um elemento comum de dor que paira sobre os ramos, porém, para os 

ramos podados, há uma finalidade: que a videira e seus ramos produzam frutos em 

abundância. 

Qual a ideia que o autor quis atribuir às palavras de Jesus com este duplo sentido 

de “cortar” e “podar” aplicado à vida dos ramos/discípulos no versículo 2? Jesus inicia a 

sua fala com uma advertência severa aos ramos que serão arrancados, acenando uma 

possível definição da missão dessa comunidade. O sentido da unidade dos ramos com a 

videira e da necessidade de produzir frutos intui uma comunidade em expansão que 

deverá na sua vida produzir fruto. Assim sendo, todo membro da comunidade tem 

crescimento a efetuar e missão a cumprir.
240

 Os ramos que são arrancados da videira 

sofrem uma realidade violenta. O discípulo pode estar, em um sentido, unido a Jesus, no 
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entanto, sem frutos pode já estar morto, sem vida. Possivelmente, o texto indica que se a 

união do discípulo com Jesus for apenas material, e a vida dele não corre efetivamente 

por esses ramos/discípulos, portanto, chegará o momento em que estes serão 

cortados.
241

 Jesus não exclui ninguém (6,37), mas o Pai o faz. Este foi o caso de Judas 

em 13,30 e de alguns falsos discípulos contemporâneos do evangelista (1Jo 2,18-19; 

4,1). 

As sentenças apresentadas no versículo 2 pelo autor, como ação do Pai de Jesus, 

são confirmações da sentença que o próprio homem deu a si mesmo (3,17-18; 5,22): ao 

se negar a amar e não aceitar o Filho de Deus, coloca-se no território da ira de Deus 

(3,36). O ramo/discípulo que não dá frutos é aquele que pertence à comunidade mas não 

responde ao Espírito, é aquele que come do pão e não assimila Jesus.
242

 

O fruto é, por conseguinte, a realidade do homem novo, do discípulo que 

corresponde à vida que lhe é comunicada por Jesus, expressão do dinamismo do 

Espírito que o faz crescer e viver os mandamentos do Mestre. O fruto é tema recorrente 

desse Evangelho, com os seguintes sentidos: em 4,36, refere-se à colheita da Samaria; 

em 12,24, diante da aproximação dos gregos (12,20s), há a declaração de Jesus: o fruto 

é o efeito da morte do grão de trigo, ou seja, da expressão do seu amor sem medida; e 

em 12,32, o termo (“fruto”) é apresentado como a atração universal que Jesus vai 

exercer ao ser levantado ao alto. Na imagem da videira, sobretudo, o autor quer 

apresentar a plenitude de união vital e de abundância de frutos que existe entre Jesus e 

seus discípulos. 

Na perícope estudada, ao apresentar a necessidade de produzir frutos, 

permanecendo em Jesus, essa abundância de frutos tem um olhar para os atos de virtude 

e à santificação pessoal dos discípulos de Jesus? O conjunto dos textos tem uma 

projeção para o apostolado, missão dos discípulos. Como visto, Jesus é o grão de trigo 

que morre para dar muito fruto, para dar vida ao mundo (12,24). Assim como o grão de 

trigo tem que morrer a fim de produzir frutos abundantes e a mulher tem que sofrer para 

nascer o homem (16,21), o discípulo precisa ser purificado (15,2-3), viver a renúncia 

dos próprios interesses e o desapego da própria vida (12,25). Um ramo, discípulo de 

Jesus, que recebe a plenitude de vida, estará também em condições de dar fruto, de 

entregar-se pelos outros (13,16), comunicando a vida que ele tem recebido: 
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Quem são esses ramos mortos? Aqueles que não creem verdadeiramente em Jesus, nem amam 

seus irmãos. Quem pertence aparentemente ao grupo cristão, mas não mantém ligação com 

Jesus, é um membro morto. Só atrapalha. Pode-se perguntar como podia haver, naquelas 

primeiras comunidades, supostamente fervorosas, pessoas que não estivessem em comunhão 

com Cristo e seus irmãos (as cartas de João, sobretudo 3Jo, revelam claramente tal situação; ver 

também Mt 24,12). Por que tais pessoas continuavam na comunidade, atrapalhando-lhe a vida, 

como os ramos secos na videira? Provavelmente porque a comunidade era, ao mesmo tempo, 

uma proteção social ou até um campo de influência e de poder, exatamente como em nossa 

cristandade tradicional.
243

 

Como já visto, só é possível ter uma vida de frutos abundantes quando os 

discípulos estiverem unidos a Jesus: “Aquele que permanece em mim e eu nele produz 

muito fruto” (15,5). O não permanecer em Jesus (15,6) é evocado pelo texto com um 

contraste radical: ou os discípulos permanecem em Jesus e ele neles, e então produzem 

muitos frutos, ou os discípulos se separam de Jesus e o perdem, e sem ele não podem 

fazer nada (15,5). No versículo 6 o mashal põe em evidência a consequência do ramo 

arrancado, que não tem frutos, um resultado imediato da separação do discípulo com 

Cristo (6,66; 13,30; 1Jo 2,19; 4,1). Quando alguém não permanece em Jesus, ele é 

lançado/arremessado fora e resseca; em seguida, é jogado no fogo e queimado. 

Entretanto, a ação apresentada neste versículo parece criar oposição com as palavras de 

Jesus em 6,37: “Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vem a mim jamais o 

lançarei fora”. O texto do versículo 6 é familiar à linguagem da tradição evangélica 

primitiva (Mt 5,13; 13,30.40-42; 15,13; 18,8.9) e descreve não apenas o destino natural 

de um ramo seco, mas muito provavelmente o castigo eterno, pela ausência de frutos e a 

separação de Jesus (5,29; Mt 3,10; 8,12; 25,41; Mc 9,43).
244

 

5.4 Produzir frutos: nisto o Pai é glorificado 

Os versículos 7-8 apresentam a união permanente com Jesus, que determina 

verdadeiramente a vida dos seus discípulos e permite-lhes dar muito fruto. Pois bem, 

dessa situação seguem de imediato duas consequências: 

1. O que eles pedirem, Deus concederá. 

2. O Pai será glorificado nos seus discípulos pelos abundantes frutos que 

derem. 
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O permanecer mútuo dos discípulos em Jesus e de Jesus nos seus discípulos é a 

base da promessa de que seus pedidos serão atendidos Ora, se se permanece em 

comunhão com Jesus e “suas palavras permanecerem em nós”, recebe-se tudo o que em 

seu nome convém pedir (15,7). Esse pensamento foi preparado na perícope pelo 

versículo 3: “Vós já estais puros, por causa da palavra que vos fiz ouvir”.
245

 O 

evangelista usa de modo surpreendente o termo “permanecer” – equivalente a “morar” – 

para expressar a presença das palavras de Jesus na vida da comunidade (15,4). Isso 

porque suas palavras são equivalentes à sua pessoa. Se se quer saber se Cristo está em 

nós, cabe verificar se suas palavras desempenham um papel efetivo (e afetivo) em nossa 

vida.
246

 

Para aqueles que não acreditam em Jesus, o autor afirma que são aqueles que as 

palavras de Jesus não penetram seus corações (8,37) nem permanecem (morando) neles 

(5,38).
247

 Aqueles que permanecem em Jesus e suas palavras encontram espaço, a este é 

prometido o atendimento de suas preces. No texto 14,13: “E o que pedirdes em meu 

nome, eu o farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho”, já acena a promessa do 

atendimento dos pedidos dos discípulos. Em 15,7 não se diz que as preces devem ser 

dirigidas “em nome de Jesus”, pois trata-se de discípulos que supostamente já estão 

intimamente ligados a Jesus, como os ramos na videira.
248

 Portanto, se o discípulo 

estiver unido à Cristo se realizará com garantia o que ele pedir. Quando na comunidade 

estabelece-se esta unidade com Jesus e a entrega a sua missão, pode-se pedir o que 

quiser: a sintonia com ele, criada pelo compromisso em favor do homem, estabelece a 

colaboração ativa de Jesus com os seus.
249

 É a união dos discípulos com ele que atrai a 

força de Deus em favor do homem (5,21.26; 6,11; 11,41), para que eles possam dar 

continuidade à missão de Jesus. 

Jesus havia dito que ele era sempre ouvido pelo Pai (11,41-42), e que o Pai é 

glorificado no Filho (13,31-32; 14,13). Agora, os discípulos participam desses 

privilégios de Jesus.
250

 O Pai é o viticultor que poda os ramos e os purifica para que 

deem fruto. Quando e à medida que os discípulos produzirem esse fruto, eles 

glorificarão o Pai. Decerto o contexto da perícope apresenta a glorificação do Pai que 
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não está ligada ao atendimento do pedido dos discípulos em nome de Jesus (14,13), mas 

ao frutificar dos discípulos.
251

 A importância dada pelo autor é acerca da união dos 

discípulos com Jesus, pois a glória, que é o amor do Pai, manifesta-se na atividade dos 

discípulos, que continuam trabalhando em favor do homem (5,18). A comunidade 

sobreviverá se produzir muitos frutos (15,5), e nesses frutos Deus é glorificado. Como o 

Pai é glorificado na obra do Filho (13,31), o Filho também será glorificado pelo fruto 

dos discípulos. 

Neste sentido, o frutificar torna-se, então, a vida daqueles que creem em Jesus e 

unem-se a ele. Tudo acontece para a glória de Deus e, desta forma, para a verdadeira 

vida do homem.
252

 O “fruto” não é claramente explicado pelo autor nos textos do 

Quarto Evangelho, mas pode ser muito naturalmente relacionado aos atos de amor, de 

serviço e do compromisso dentro da comunidade, sugeridos pelo contexto dos 

versículos da perícope posterior 15,9-17, e, possivelmente, ao testemunho perante os 

que estão fora da comunidade e à conversão destes.
253

 Sendo assim, a missão dos 

discípulos fará com que a comunidade futura revele ao mundo essa dimensão divina. O 

mundo deve perceber que a glória divina presente nos discípulos é, ao mesmo tempo, 

mistério e sinal visível da presença de Deus.
254

 

No contexto de todo o Evangelho, a glória é manifestada, possivelmente, na vida 

dos discípulos de Jesus que recuperam o vínculo com o Deus criador pela fé no Λόγος 

feito homem (1,14). Não é essa a maior glória que Jesus nos outorga? Não é esse o 

testemunho que os discípulos devem manifestar ao mundo? A manifestação da glória de 

Deus através de Jesus e de seus discípulos quer mostrar que o objetivo primeiro e último 

é a vida eterna. A insistência de Jesus em ressaltar a unidade/comunhão mostra que é ela 

que manifesta a glória de Deus a toda a humanidade. A unidade dos discípulos faz com 

que o Pai continue sendo glorificado (15,8). 
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originário, chamado Deus; e esse fundamento originário é entendido e acolhido meditando-se as 

palavras de Jesus. Nele se reconhece a imagem visível do Pai invisível. “Aquele que vê a mim, vê o 

Pai” é o que Jesus disse a Filipe (14,9). Isso é o que confere luz e claridade a toda a existência 

enigmática e muitas vezes turbulenta (SCHNACKENBURG, El evangelio según San Juan, vol. IV, p. 

187. 
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Conclusão 

Os discípulos devem manifestar essa glória ao mundo através do serviço, da 

acolhida, do testemunho de Jesus, dos frutos e da fidelidade que ressalta o testemunho 

que vai até a morte (21,19), imitando o Mestre que deu a vida em favor de todos. 

Segundo os textos do Evangelho, pode-se afirmar que a fidelidade ao Pai torna a glória 

um sinal visível de sua presença no mundo. O discípulo glorifica o Pai pelo fato de ser 

discípulo, ou seja, ao reconhecer com todas as consequências a importância do agir em 

função da plena gratidão à vida de Jesus dada em favor dos seus (3,16). 

Por fim, não se pode duvidar de que o evangelista veja na comunhão visível dos 

cristãos o resultado concreto da unidade presenteada por Deus. Esta é a imagem da 

Igreja (ekklesía): a comunhão (koinonía) dos que creem, aqueles que pertencem ao 

círculo dos “amigos” de Jesus, os filhos e filhas de Deus. Por conseguinte, esta unidade 

vivida pelos que creem não é uma realização moral ou organizacional da comunidade, 

mas exclusivamente um dom divino. Ela não brota do consenso dos membros da Igreja, 

mas é algo que vem da unidade do Pai e do Filho. 



151 
 

 
 

CONCLUSÃO 

Nos textos do Quarto Evangelho, como foi constatado nesta pesquisa, o 

evangelista não dá tanta importância ao aspecto social ou organizacional da comunidade 

dos que creem em Jesus, surpreendendo o seu leitor com a falta do termo ekklesía 

(ἐκκλησία) no conjunto dos textos, como também do conceito de “povo de Deus”, do 

vocábulo “apóstolos” (ἀπόστολος) e de imagens da Igreja como o templo, o corpo de 

Cristo e reino dos céus. Encontra-se apenas por duas vezes a expressão “reino de Deus” 

(3,3.5). O evangelista não nega ou se opõe à visibilidade e à natureza sacramental da 

Igreja, mesmo não citando em seus textos o vocábulo ekklesía. Nota-se que sua 

preocupação está principalmente em destacar o lugar de Cristo na comunidade dos fiéis, 

e não em informar o cotidiano da vida dos seus discípulos. Parece querer privilegiar a 

relação de Cristo com aquele que crê de forma pessoal, conforme as fórmulas: “Quem 

crê em mim” (3,18; 11,25), “Todo aquele que crê em mim” (11,26), “Permanecei em 

mim e eu em vós” (15,4). Coloca em evidência, então, o encontro pessoal com o Cristo, 

que torna a vida dos que creem nele sinal da sua presença na comunidade de fé, numa 

atitude perene de “permanecer nele”. O discípulo deve glorificar o Pai como Jesus o 

glorifica. 

A unidade/comunhão dos seus discípulos é uma das insistentes preocupações de 

Jesus (10,16; 11,51 52; 17,20-21), acenando que toda a obra de salvação e santificação 

dos filhos de Deus realizada por Jesus levará os homens à mais íntima comunhão 

(koinonía) com Deus. Sendo assim, a realidade da Igreja unida será a prova de que Jesus 

é verdadeiramente enviado pelo Pai e de que Deus ama os homens e o mundo (3,16). O 

motivo da unidade dos que creem aparece em posição de destaque no Evangelho, como 

participação na comunhão direta de amor que une o Filho ao Pai. A unidade de Pai e 

Filho, como está expressa na fórmula de reciprocidade “Tu em mim e eu em ti” (17,21a; 

14,10.20), é ao mesmo tempo modelo e razão da viabilização da unidade dos que creem 

com o Pai e o Filho. É Jesus quem introduz os que creem nesta unidade através da sua 

ligação com eles, conferindo-lhes, assim, participação na glória divina (doxa): “A glória 

que tu me deste, dei também a eles para que sejam um, assim como nós somos um; eu 

neles e tu em mim” (17,22-23a). Com certa razão, pode-se entender esta afirmação 

acerca da unidade como uma continuação da parábola da videira (15,1-8). 
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O aspecto fundamental da unidade/comunhão é a “permanência” do ramo na 

videira, a permanência dos que creem na comunhão com Cristo (15,5), pois a comunhão 

com ele efetua concomitantemente a inclusão na relação entre Pai e Filho. Ela pode se 

estabelecer na decisão pessoal de cada cristão que opta por permanecer ou não na 

comunhão com Cristo. 

No mashal da videira e dos ramos, a ligação dos discípulos com Jesus indica 

uma reviravolta eclesiológica: as núpcias de Deus com a humanidade foram celebradas 

em Cristo, pois a ele se encontram unidos os discípulos. A afirmação de Jesus: “Eu sou 

a videira, a verdadeira” (15,1) faz uma reviravolta na compreensão eclesiológica, pois, 

em Jesus, todo homem pode tornar-se discípulo de Deus, sendo por ele nutrido com a 

sabedoria recebida do próprio Deus, a quem chama de Pai. Estando nele, o discípulo já 

possui vida eterna e não há mais condenação para ele. Assim, a Igreja é Cristo, a videira 

que possui seus ramos, identificada no relato com Jesus e não com o povo ou as pessoas 

(15,1-8). Jesus não é o tronco, mas a videira inteira, e os ramos são aqueles que foram 

limpos por sua palavra e permanecem unidos a ele, como os ramos à videira.
1
 Os ramos 

não são autossuficientes, mas dependem totalmente da videira, na qual se encontra a 

fonte da sua vida.
2
 Assim sendo, esta é a realidade verdadeira da Igreja segundo o 

Evangelho: comunhão perene, numa exigência de fidelidade plena e incessante união 

com Jesus.
3
 A insistência da relação do discípulo com Jesus mostra a consciência do 

evangelista de que, em Cristo, o ser humano encontra o projeto de si realizado. É a 

verificação de que “Cristo manifesta plenamente o homem ao próprio homem e lhe 

descobre a sua altíssima vocação”.
4
 

Nos tempos hodiernos, a vida em comunidade parece estabelecer realidades 

rígidas, fixas, priorizando cumprimento de tarefas e funções, e de maneira secundária a 

relação pessoal com Jesus. Estas medidas estruturais podem sufocar e impedir a 

existência da verdadeira imagem da Igreja como comunhão dos que creem com Jesus e 

entre eles, conforme os textos do Quarto Evangelho. 

                                                           
1
 SANCHEZ MIELGO, Imágenes eclesiales en el Evangelio joánico, p. 534, apud GUEDES, A gênese 

do discípulo, p. 186. 
2
 PAPA FRANCISCO. Regina Coeli. Disponível em: 

<http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/angelus/2015/documents/papafrancesco_reginacoeli_20150

503. html>. 
3
 PAPA BENTO XVI. Homilia da celebração das vésperas da Solenidade do Sacratíssimo coração de 

Jesus. Disponível em: <http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/homilies/2009/documents/hf_ben-

xvi_hom_20090619_anno-sac.html>. 
4
 Gaudium et Spes, n. 22. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/angelus/2015/documents/papafrancesco_reginacoeli_20150503.%20html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/angelus/2015/documents/papafrancesco_reginacoeli_20150503.%20html
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Reler e examinar o tema sobre a centralidade de Cristo na vida da Igreja, como 

comunidade de fé, a partir deste relato apresentado no primeiro século do cristianismo, 

provoca o ouvinte-leitor, com a proposta: “Permanecei em Jesus”, a olhar a realidade 

hodierna da Igreja e seu papel como seguidor de Jesus. Como um ramo enxertado na 

videira, purificado pela palavra, nutrido pela permanência e fecundo pelos frutos, assim 

deve ser a vida da Igreja. Os cristãos se definem, portanto, na sua relação com Jesus: 

não há ramo que tenha alguma relevância se não estiver ligado na videira. 

A releitura deste texto questiona a realidade eclesial, a vida cristã. A quem se 

está configurado? Qual o específico da vida cristã? O específico da vida daquele que crê 

em Jesus está na sua fonte, no que nutre sua vida. Todos os homens podem se empenhar 

na busca da justiça, da paz, de um mundo mais solidário, porém o verdadeiro discípulo 

faz por Cristo, com Cristo e em Cristo. Os frutos são, consequentemente, o 

transbordamento da seiva nos ramos.
5
 Em uma palavra, a primazia absoluta da graça.

6
 

A realidade eclesial apresentada pelo evangelista pode contribuir também como um 

antídoto ao ativismo pastoral presente no cotidiano da comunidade cristã, que pode ser 

no mundo um sinal ineficaz de um discipulado que foge da sua essência, em razão de 

que o texto do Evangelho sugere que o discípulo não é aquilo que ele faz, colocando 

acento sobretudo na qualidade da sua relação com Jesus.
7
 

Por fim, é por meio do Batismo que somos inseridos no Corpo Místico de Cristo, 

que é a Igreja, como ramos de uma videira, encontrando-nos unidos a Jesus e dele 

recebemos a seiva da vida eterna. Esta união, porém, deve crescer e estreitar-se cada vez 

mais. Com efeito, se somos como sarmentos cujos frutos o Senhor deseja colher, é 

conveniente que sejamos podados, isto é, que a nossa união à Videira se aperfeiçoe e 

nos leve a frutificar copiosamente. Os frutos de que fala Jesus representam, por sua vez, 

os atos de amor que com que mais frequência e espontaneidade têm de brotar do nosso 

coração. 

A leitura litúrgica na vida da igreja é, por excelência, a forma privilegiada de 

acesso à Palavra de Deus por se tratar de uma leitura comunitária/eclesial que corrobora 

com a koinonía dos seguidores de Jesus: “Onde dois ou mais estiverem reunidos em 

meu nome eu estarei no meio deles” (Mt 18,20). O “instrumento” de que se serve o 

Senhor para nos podar é a sua própria Palavra, na qual devemos crer mediante a fé e 

                                                           
5
 GUEDES, A gênese do discípulo, p. 181. 

6
 JOÃO PAULO II, Carta Apostólica Novo Millennio Ineunte, n. 38. 

7
 GUEDES, A gênese do discípulo, p. 187. 
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com a qual devemos manter contato por meio da oração assídua. Assim sendo, se 

seguirmos esse itinerário, unindo a fé à meditação pausada da Palavra de Deus, nele 

buscando o alimento para a nossa vida interior, o Pai fará crescer em nossas almas 

verdadeiros frutos de amor e de entrega aos irmãos, pois do mesmo modo como os 

ramos seguem o destino da videira a que estão unidos, assim também nós, membros de 

um só Corpo, devemos associar-nos ao amor oblativo de Cristo aos homens. 
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