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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como objetivo analisar a micronarrativa Jo 13−17, centrando-se no 

personagem Jesus, servindo-se do método da análise narrativa bíblica. O foco será a 

observação dos recursos narrativos usados pelo narrador na construção do texto, de maneira a 

envolver o leitor no mundo do relato e seu sistema de valores. A escolha do método reflete 

uma tendência contemporânea de aproveitar dos métodos literários de análise que, assim 

como outros métodos, além de contribuir para o estudo crítico do texto, permite descobrir ou 

tornar mais claros os aspectos relevantes da dimensão comunicativa dos relatos bíblicos. 

Partindo da análise do personagem Jesus, mostrar-se-á como o narrador construiu seu 

personagem de modo a comunicar uma mensagem ao leitor. O retorno do personagem Jesus 

ao Pai é o ponto central no episódio da última ceia. O narrador esclarece ao leitor a respeito 

dessa realidade. Seu interesse é garantir a continuidade da presença do personagem Jesus e o 

prolongamento da sua obra, no tempo do leitor. Portanto, limitando-se ao texto proposto, será 

explicitada a cristologia subjacente com o instrumental da análise narrativa bíblica. 

 

Palavras-chave: Evangelho de João, Jesus, cristologia, narratologia, análise narrativa, 

personagem. 

 

 

ABSTRACT 

 

  

The aim of this dissertation is to analyze the micronarrative in Jn 13−17, focusing on the 

character Jesus, using the method of biblical narrative analysis. The focus will be the 

observation of the narrative resources used by the narrator in the construction of the text, so as 

to involve the reader in the world of the story and its value system. The choice of method 

reflects a contemporary tendency to take advantage of literary methods of analysis that, as 

well as other methods, besides contributing to the critical study of the text, allows to discover 

or clarify the relevant aspects of the communicative dimension of the biblical stories. Starting 

from the analysis of the character Jesus, it will be shown how the narrator constructed his 

character in order to communicate a message to the reader. The return of the character Jesus 

to the Father is the central point in the episode of the Last Supper. The narrator aims to clarify 

the reader about this reality. His interest is to guarantee the continuity of the presence of the 

character Jesus and the prolongation of his work, in the time of the reader. Therefore, limiting 

itself to the proposed text, will be made explicit the subjacent christology with the 

instrumental of the biblical narrative analysis. 

 

Key words: Gospel of John, Jesus, christology, narratology, narrative analysis, character. 
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INTRODUÇÃO 

Esta dissertação tem como objetivo analisar o personagem Jesus na micronarrativa Jo 

13−17, servindo-se do método da análise narrativa bíblica. O foco será a observação dos 

recursos narrativos usados pelo narrador na construção do texto, de maneira a envolver o 

leitor no mundo do relato e seu sistema de valores. 

Duas perguntas fundamentais nortearão o estudo: Qual a mensagem comunicada pelo 

autor do Quarto Evangelho na micronarrativa Jo 13−17, a respeito do personagem Jesus? 

Quais as estratégias narrativas usadas na construção do texto em vista da produção de sentido 

para o leitor?    

Ao responder tais perguntas, será possível compreender melhor a micronarrativa em 

questão, dentro da macroestrutura do Evangelho, e penetrar, com maior profundidade, a 

mensagem do texto. 

O primeiro capítulo será dedicado ao estudo dos conceitos teóricos da narratologia e 

da análise narrativa bíblica, necessários para a análise de Jo 13−17. 

O ponto de partida da pesquisa será a elucidação da noção de texto. Faz-se necessário 

estudar suas propriedades, à luz da narratologia, para melhor compreender as realidades 

narradas. Dessas propriedades, serão destacadas a globalidade estrutural e significativa do 

texto, o texto como elemento comunicativo, o conjunto de elementos que compõe o texto e 

lhe confere coerência e coesão, a polissemia do texto e sua dependência do leitor na produção 

do sentido. 

O segundo passo consistirá em estudar os parâmetros da narrativa literária. Trata-se de 

verificar as características das narrativas, em geral, as características da narrativa bíblica e sua 

relação com as narrativas literárias ficcionais, que justifica o uso do mesmo método de análise 

para ambas.  

Com relação às características das narrativas, em geral, serão indicados os elementos 

indispensáveis a uma narrativa e como esses elementos se organizam através de um enredo. 

Destacar-se-ão, também, as duas partes que compõem uma narrativa: história e discurso. 

Quanto às narrativas bíblicas, serão apontados os elementos que as distanciam e que as 

aproximam das narrativas ficcionais, assim como algumas de suas características particulares, 
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a saber: a prioridade da ação, a economia narrativa, as reticências do texto bíblico, a 

unilinearidade da ação e a reflexão teológica como pano de fundo das narrativas bíblicas.  

O último passo do primeiro capítulo porá em relevo o método da Análise Narrativa 

Bíblica e os conceitos narratológicos fundamentais para a análise de Jo 13−17. 

Primeiramente, será feita uma breve descrição do método, possibilitando descobrir seus 

interesses ao ser aplicado ao estudo da Bíblia. Em seguida, passar-se-á à definição dos 

conceitos narratológicos aplicáveis à Jo 13−17. Os conceitos a serem estudados são: o autor e 

o leitor implícitos, o narrador e o narratário, o enredo, os personagens, o tempo narrativo, o 

modo narrativo e a cena-padrão.  

Os capítulos dois, três e quatro serão compostos a partir da análise do personagem 

Jesus, na micronarrativa Jo 13−17, servindo-se dos pressupostos teóricos do primeiro 

capítulo. 

O segundo capítulo terá presente a macroestrutura do Quarto Evangelho. Será feita 

uma breve descrição da macroestrutura do evangelho, pondo em destaque o fio condutor que a 

conduz e qual a função da micronarrativa Jo 13−17, dentro da macroestrutura, com relação a 

esse fio condutor. Observar-se-á, também, qual o padrão narrativo que o narrador adotou na 

construção da macroestrutura do relato, de modo a envolver o leitor no mundo do texto.  

Seguir-se-á com a delimitação do texto a ser estudado, a partir dos critérios de tempo, 

espaço, personagem e tema. O emprego desses critérios permitirá determinar os limites 

literários do texto, assim como verificar como o narrador compôs o episódio da última ceia. A 

análise da composição narrativa mostrará como o narrador construiu o personagem Jesus, 

visando a comunicar uma mensagem ao seu interlocutor. 

O narrador compôs a micronarrativa Jo 13−17 por meio de três quadros narrativos. O 

primeiro quadro – O lava-pés (13,1-20) – será analisado no capítulo dois. O capítulo três será 

dedicado à análise do segundo quadro: A declaração de Jesus (13,21−16,33). O último quadro 

– A oração de Jesus (17,1-26) – será estudado no quarto capítulo. Cada quadro será analisado 

em vista da compreensão do personagem Jesus e da mensagem que o narrador quer comunicar 

ao leitor através de seu personagem. 

Deve-se ficar atento ao modo de composição dos dois primeiros quadros narrativos. O 

narrador optou pela interação entre narrativa e discurso. Observar-se-á a relação entre esses 

dois gêneros textuais, que se estabelece a partir do fato narrado e da explicação que ele recebe 

por meio do discurso. No terceiro quadro, prevalece o gênero discursivo. A oração de Jesus 

conclui a micronarrativa Jo 13−17 e dá margem a continuidade da narrativa. 
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Por fim, o quinto capítulo, baseado nos resultados do segundo, terceiro e quarto 

capítulos, sistematizará os principais eixos teológicos, propostos pelo narrador, que norteiam 

a compreensão do personagem Jesus na micronarrativa Jo 13−17. Para alcançar tal objetivo, 

serão observados os recursos que o narrador empregou para construir o personagem Jesus e 

qual a imagem que ele comunicou do seu personagem, a partir de sua relação com os 

personagens Pai, Paráclito e discípulos.  

A análise do texto escolhido nessa dissertação servir-se-á da tradução da Bíblia feita 

pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e do Novum Testamentum Graece, 

em sua 27ª. edição do texto grego de Nestle-Aland
1
. 

A importância da dissertação consiste em verificar os fundamentos da fé nos 

primórdios cristãos. O narrador dedicou-se a explicar o retorno de Jesus ao Pai e suas 

implicações para a vida do leitor. Seu interesse consistiu em garantir a continuidade da 

presença e da assistência do personagem Jesus na comunidade e o prolongamento de sua obra. 

Em vista disso, estabeleceu alguns parâmetros para o relacionamento do leitor com o 

personagem Jesus, em sua ausência. 

A perspectiva pós-pascal do narrador confere universalidade aos ensinamentos da 

micronarrativa Jo 13−17. Diz respeito não apenas ao seu interlocutor, mas a todos os cristãos 

das diversas gerações subsequentes. A análise narrativa de Jo 13−17 fornecerá uma 

importante contribuição para o aprofundamento da fé em Jesus. 

 

        

 

                                                 
1
NESTLE-ALAND. Novum Testamentum Graece. 27.ed. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1993. In: 

BibleWorks 8 for Windows, version 8.0.013z.1, 2009. 
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CAPÍTULO I 

NARRATIVIDADE E TEOLOGIA 

Por muito tempo, a pesquisa bíblica se concentrou na reconstrução da história do texto 

bíblico e na descoberta da intencionalidade do autor real. Com o avanço da crítica literária, 

surgiram novos métodos, interessados no texto em si. A Análise Narrativa Bíblica pertence a 

essa nova fase da exegese bíblica, interessada na forma que o narrador organiza o texto para 

produzir efeito no leitor. 

Essa mudança de paradigma está baseada na noção de texto. Por isso, o primeiro passo 

deste capítulo verificará o que é um texto, à luz da narratologia, e quais as suas características. 

É visto como um todo significante, polissêmico e, ao mesmo tempo, dependente do leitor na 

construção do sentido. 

O segundo passo delimitará o tipo de texto. O foco do estudo são os textos narrativos. 

Diante disso, é necessário perguntar pelas características do texto narrativo e pelos elementos 

indispensáveis da narratividade, dispostos de forma organizada e entrelaçada por meio de um 

enredo. Outra questão será: Como se articula a narrativa? Quais são seus componentes? A 

resposta a essas perguntas é de extrema importância, pois a análise da narrativa consiste em 

estudar a relação entre eles. 

Como existem diversos tipos de narrativas, a pesquisa limita-se às narrativas bíblicas. 

A reflexão girará em torno de duas questões. A primeira será: Qual a relação entre narrativa 

bíblica, considerada de caráter histórico, e as narrativas literárias ficcionais? Buscar-se-á 

perceber a base comum na composição dessas narrativas, o que justifica o uso do mesmo 

método de análise para ambas as modalidades. A segunda será: Quais as características da 

narrativa bíblica? Elas pertencem às narrativas literárias em geral; no entanto, possuem 

características próprias que devem ser evidenciadas. 

O último passo consistirá em definir o método da Análise Narrativa Bíblica e elencar 

os conceitos narratológicos fundamentais para a análise da micronarrativa Jo 13−17.        
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1.1 A crítica narratológica e a mudança de paradigma 

A partir dos anos 70 e 80, muitos estudiosos criticaram a pretensão e os resultados do 

método histórico-crítico
2
 na reconstrução da história do texto bíblico e na descoberta da 

intencionalidade do autor. Com o surgimento de outras abordagens, negavam a possibilidade 

dessa reconstrução histórica ipsis litteris e a verificabilidade dessa intenção. A crítica literária 

passou, então, a se interessar pelo texto em si. Marguerat e Bourquin afirmam que a pretensão 

era “libertar o texto de toda a tirania que o faça depender de seu autor, de sua história, de seu 

meio de produção” (MARGUERAT; BOURQUIN, 2009, p. 20). A atenção voltou-se para o 

próprio texto e seus componentes internos. Passou a não mais ser analisado a partir da sua 

composição em camadas, mas em sua unidade e coerência indissociáveis. O sentido do texto 

não estava mais na história passada e na intenção do autor real, mas sim, nele próprio. O olhar 

desses estudiosos dirigiu-se para a estrutura do texto, estilo, retórica, personagens, enredo, 

tempo, ambiente narrativo, narrador etc.  

Segundo Hong, essa mudança de perspectiva foi proporcionada pela poética moderna 

– formalismo russo, New Criticism americano, estruturalismo checo e o formalismo francês. 

Foram estes movimentos literários que favoreceram a recuperação da poética de Aristóteles e 

a valorização do texto em si (cf. HONG, 2005, p. 198). Seguindo esta mesma linha, Resseguie 

afirma que a crítica narratológica deve ao New Criticism “a atenção à unidade global do texto 

e a metodologia acurada e escrupulosa de análise dos textos” (RESSEGUIE, 2008, p. 23)
3
. 

Essa dependência da narratologia ao New Criticism é um fato inegável. Entretanto, 

muitos estudiosos expressaram não poucas dúvidas sobre a total objetividade do texto. O 

postulado máximo dos métodos estruturalistas “nada fora do texto, nada além do texto e o 

texto todo” colocava em xeque a dimensão comunicativa do texto e o papel do leitor (cf. 

MARGUERAT; BOURQUIN, 2009, p. 16). 

Em resposta a esse extremismo, surgiu o Reader-response, com o propósito de analisar 

o texto, enfatizando a importância do leitor na sua recepção (cf. HONG, 2005, p. 199). O 

leitor passa a ser elemento essencial na comunicação textual e o objetivo do método é 

perceber os efeitos do texto sobre ele. Quer descobrir as mudanças provocadas em sua opinião 

e em sua visão de mundo.  

A importância dessa nova abordagem para a crítica narratológica foi descrita por 

Resseguie da seguinte forma: 

                                                 
2
 As próximas referências ao método histórico crítico serão feitas com a sigla MHC. 

3
 Todos os textos citados literalmente, cuja fonte seja de idioma estrangeiro, serão de nossa tradução. 
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A importância da crítica da resposta do leitor para a análise narratológica consiste na 

recuperação do leitor que, bruscamente congelado pelo New Cristicism como 

espectador irrelevante na produção de sentido do texto, é agora reintroduzido na 

qualidade de sócio a pleno título da sociedade autor, texto e leitor (RESSEGUIE, 

2008, p. 29).  

A crítica narratológica deve, principalmente, a esses dois métodos acima citados o seu 

modo de aproximar-se do texto. Centrada no processo comunicativo, quer descobrir de que 

forma o autor organizou o texto para produzir efeito no leitor. Entretanto, é preciso explicitar 

a ideia de texto e suas características, que estarão na base de nossas reflexões.  

1.2 Noção de texto  

A palavra “texto” provém do latim textus, particípio passado de texere, que significa 

“tecer, entrelaçar”. O texto é um tecido verbal estruturado e organizado
4
. Para a semiótica, o 

texto é uma entidade translinguística. É composto por um sistema de signo que está para além 

da representação escrita. Isso significa que o texto pode ser entidade verbal ou não-verbal (cf. 

AGUIAR E SILVA, 1990, p. 186). Segundo Fiorin, “o texto não é um amontoado de frases, 

nem uma grande frase” (FIORIN, 1995, p. 166). Ele tem uma estrutura que permite a 

apreensão do sentido em sua globalidade, ou seja, o significado de cada uma de suas partes 

depende do todo.  

Ampliando esta primeira ideia de texto, Grilli diz que o texto é “uma rede de relações 

ordenada à comunicação” (GRILLI, 2002, p. 670). Ele comunga com Fiorin ao afirmar que o 

texto é “uma unidade linguística estruturada e harmônica” e pode ser definido “como uma 

comunicação cristalizada, uma mensagem codificada, elaborada por um emitente com a 

intenção de interpelar o leitor e produzir efeito sobre ele” (GRILLI, 1993, p. 448). 

Isto faz com que o texto não seja um sistema fechado de signos, tampouco um produto 

único e exclusivo do autor. O texto é uma ponte que liga autor e leitor. Por um lado, o autor 

quer “atrair o destinatário às suas próprias concepções, convicções e finalidades”, por outro 

lado, o leitor “busca receber, compreender e responder na medida em que se espera dele” 

(SIMIAN-YOFRE, 2000, p. 159)
5
. Neste sentido, a mensagem não está apenas no texto como 

proposição, “mas no texto como parte constitutiva de um processo comunicativo” (SIMIAN-

YOFRE, 2000, p.160).  

Um texto estruturado e todo significante relaciona todos os seus elementos entre si. 

Ele é tecido por um conjunto de elementos morfossintáticos, semânticos e pragmáticos que se 

                                                 
4
 Limitamos a análise do texto verbal. 

5
 Entendemos autor e leitor segundo as categorias da narratologia, correspondente à noção de autor implícito e 

leitor implícito, o que será esclarecido futuramente. 
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conectam para produzir sentido e efeito. Segundo Egger, estes três elementos compõem os 

níveis de coerência textual: 

No nível da sintaxe e do estilo encontramos, sobretudo, os seguintes fatores de 

coerência: referência pronominal (quando se refere ao que precede ou segue 

mediante pronome ou proforma), conjunções, determinadas repetições (como 

estribilhos etc). 

No nível da semântica (teoria do significado) a coerência deriva do tema, da 

repetição de termos-chaves etc. 

No nível da pragmática (ou da intenção transformativa), a unidade e a coerência do 

texto e dos seus diversos elementos resultam do fim que se quer obter (EGGER, 

1993, p. 27). 

Num texto, o grau de coerência nestes níveis é diverso. Em alguns casos, a construção 

sintática se apresenta como dominante. Em outros casos, os elementos semânticos e/ou 

pragmáticos determinam a unidade e a coerência textuais. “Quando o texto em um nível se 

revela carente de coerência, isso não significa necessariamente que o texto seja incoerente 

como tal” (EGGER, 1993, p. 28). 

Outro aspecto a ressaltar é a polissemia. O texto é aberto e com possibilidades de 

muitos sentidos. Para Ricoeur, o texto se liberta da intenção do autor, assim como da 

circunstância em que foi produzido (cf. RICOEUR, 2002, p. 174). Esse processo de 

distanciamento da referência originária é essencial para que uma obra literária possa 

“descontextualizar-se e recontextualizar-se numa nova situação”, fazendo com que o leitor 

possa deparar-se com o mundo próprio do texto (cf. RICOEUR, 2002, p. 104). Ricoeur estava 

tão convencido disso que chegou a afirmar: “Só quando o autor está morto a relação com o 

livro se faz completa e, de alguma forma, perfeita; o autor não pode responder, só resta ler sua 

obra” (cf. RICOEUR, 2002, p. 129).  

No entanto, apesar de sua diversa capacidade significativa, um texto é incompleto, 

permeado de não-ditos e espaços; é preguiçoso e econômico (cf. ECO, 1986, p. 37). Um texto 

por si mesmo é morto. Ele ganha vida no ato da leitura e pelo sentido que o leitor lhe oferece. 

Ele reclama um leitor competente capaz de atualizá-lo. Mas essa capacidade não pertence ao 

leitor real
6
. Provém do próprio texto que postula um destinatário. No ato gerativo de um texto 

já está embutido também o ato gerativo de um leitor modelo. O autor, ao escrever, preverá 

                                                 
6 O termo leitor será mais bem esclarecido à frente. Porém, já adiantamos a distinção entre leitor real e leitor 

modelo ou leitor implícito. O leitor real é a pessoa concreta no ato de leitura. Leitor modelo ou leitor implícito é 

o destinatário imaginado pelo autor. Este pensa antecipadamente num destinatário e escreve a partir desta 

imagem criada (cf. GRILLI, 2002, p. 675). 
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este leitor em condições de atualizar o texto e “movimentar-se interpretativamente conforme 

ele se movimentou gerativamente” (ECO, 1986, p. 39)
7
.  

Neste sentido, interpretar um texto não é um ato subjetivo, uma manifestação livre da 

imaginação do leitor real. Interpretar é seguir as estratégias textuais estabelecidas. “Interpretar 

é tomar o caminho do pensamento aberto pelo texto, pôr-se em rota para o oriente do texto” 

(RICOEUR, 2002, p. 144).  

1.3 A narrativa  

A narrativa é um fenômeno tão presente na vida humana que é impossível um ser 

humano viver sem produzir falas marcadas pela narratividade. Mannucci diz que o ser 

humano se descobriu como “homo narrans, animal narrante; amator fabulae, amante do 

relato” (MANNUCCI, 2005, p. 25). Para melhor entender este fenômeno, primeiramente, 

apresentaremos os principais elementos constituintes de uma narrativa e, em seguida, faremos 

a distinção entre história e discurso, as duas partes que a compõem.  

1.3.1 Os parâmetros da narrativa  

“Narratividade é o conjunto das características que fazem de um texto uma narrativa, 

diferente do discurso ou da descrição” (MARGUERAT; BOURQUIN, 2009, p. 13). Ela pode 

se manifestar em textos de diversos sistemas semióticos: textos verbais, textos não-verbais – 

pintura, escultura, ballet etc – e textos que só em parte são verbalmente realizados – cinema 

falado, história em quadrinhos etc (cf. AGUIAR E SILVA, 2007, p. 609). Dentro desta gama 

de possibilidades encontram-se as narrativas literárias escritas, constituídas por “textos 

normalmente de índole ficcional, estruturados pela ativação de códigos e signos 

predominantes [...]” (REIS; LOPES, 1988, p. 66). É esse tipo de narrativa que interessa à 

nossa pesquisa. 

Para que haja uma narrativa o texto deve conter alguns elementos indispensáveis. 

Encontramos alguns autores que nos oferecem inventários desses parâmetros de narratividade. 

Basear-me-ei em Marguerat; Bourquin (cf. 2009, p. 28-29) e Garcia (cf. 2006, p. 255). Um 

texto narrativo deve conter: 

 O fato: o acontecimento ou a ação que vai ser narrada – Pergunta: O que? 

 O tempo: a linha temporal em que acontece o fato – Pergunta: Quando? 

                                                 
7 Eco completa que prever um leitor não significa esperar que ele exista, mas construí-lo ao longo do texto. Este 

se move de maneira a oferecer os elementos necessários à compreensão do leitor (cf. ECO, 1986, p. 40).  
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 O lugar: a descrição do lugar onde aconteceu o fato – Pergunta: Onde? 

 Os personagens: participantes e/ou observadores da ação.  Pergunta: Quem? 

 A causa: a razão pela qual aconteceu o fato. Pergunta: Por que? 

 O modo: a forma que se desenrolou o fato. Pergunta: Como? 

 As consequências: o resultado do desenrolar da ação. Pergunta: Por isso? 

 O narrador: é a voz que organiza o relato. Pergunta: Quem narra? 

Esses elementos se dispõem no texto de forma organizada e entrelaçada
8
. A narrativa 

não é um amontoado de frases e orações. Ela possui uma estrutura, com suas partes 

correlacionadas por meio de conexões sintáticas, semânticas e pragmáticas, dentro de um 

princípio de causalidade-consecução (cf. AGUIAR E SILVA, 1990, p. 202).  

Segundo Garcia, esta estrutura recebe o nome de enredo
9
, entendida como “conjunto 

dos fatos que se encadeiam, dos incidentes ou episódios em que as personagens se envolvem, 

num determinado tempo e num determinado ambiente, motivadas por conflitos de interesse 

ou de paixões” (cf. GARCIA, 2006, p. 256). Ela é composta pelos seguintes estágios
10

: 

1. Exposição: apresenta os elementos necessários à compreensão do relato; 

2. Complicação: é a fase do surgimento do conflito e as etapas de sua 

resolução; 

3. Clímax: é o ponto culminante do relato. A tensão dramática chega a um 

estágio em que não é mais possível retardar o desfecho; 

4. Desfecho ou desenlace: é a solução do conflito e o fim do suspense do 

relato.  

Dos fatores que identificam um texto narrativo, Marguerat e Bourquin reconhecem 

que o enredo é o mais importante (cf. MARGUERAT; BOURQUIN, 2009, p. 55).  

1.3.2 História e discurso  

 Os narratólogos reconhecem que a narrativa é composta de duas partes: história e 

discurso
11

. Para Genette, história é o “significado, o conteúdo narrativo” e discurso é o 

                                                 
8
 Nem todos os elementos precisam estar presentes na narrativa. Pode ser que alguns estejam subentendidos no 

texto. Apenas os personagens e o fato são essenciais, sem os quais não há narrativa (cf. GARCIA, 2006, p. 255). 
9
 Greimas e Courtés consideram a narratividade como princípio organizador do discurso narrativo, o que faz com 

que este conceito esteja em íntima relação com o enredo (cf. GREIMAS; COURTÉS, 1990, p. 274).  
10

 Ska possui um estudo aprofundado dos estágios do enredo (cf. SKA, 2012, p. 23-32). 
11

 Esta nomenclatura se diferencia entre os autores. Ska oferece um quadro de equivalência de vocabulários entre 

eles (cf. SKA, 2012, p. 11). 
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“significante, o enunciado ou o texto em si” (GENETTE, s.d., p. 25). Chatman segue a mesma 

linha ao entender a história como “conteúdo ou cadeia de sucessão (ações e acontecimentos) e 

o que poderíamos chamar existentes (personagens, detalhes do cenário)” e discurso como “a 

expressão, os meios através dos quais se comunica o conteúdo” (CHATMAN, 1990, p. 19).  

A história é o “quê” da narrativa; é a reconstrução mental do leitor no ato da leitura. 

Ele imaginará os acontecimentos, preencherá as lacunas textuais, disporá os eventos em sua 

ordem cronológica etc. Esta reconstrução é parte do texto. Não corresponde à história em si, 

ao fato histórico propriamente dito; é uma operação instaurada pelo texto, através dele e 

sempre em referência a ele. Uma verificação historiográfica exigiria fonte extra-textual e isso 

já não faz parte da análise narrativa (cf. MARGUERAT; BOURQUIN, 2009, p. 33).  

O discurso é o “como” da história, é a forma como os acontecimentos foram 

organizados e fixados num texto escrito, possibilitando se fazer presente diante dos olhos do 

leitor. Por meio dele verificamos como estão organizados o tempo, as cenas narrativas, os 

diálogos dos personagens etc. Descobrimos os pontos de maior interesse do narrador e 

aqueles que não quis destacar. Genette diz que dos três níveis da narrativa, só o discurso 

narrativo pode ser instrumento de estudo, ou seja, analisável
12

. Os demais níveis (história e 

narração) só podem ser verificados através dele (cf. GENETTE, s.d., p. 25.26).  

A distinção entre história e discurso é tão importante, a ponto de Ska dizer que ela se 

faz operante em todas as etapas do estudo do relato (cf. SKA, 2000, p. 132). Marguerat e 

Bourquin afirmam que nessa distinção reside a chave de todos os processos narrativos (cf. 

MARGUERAT; BOURQUIN, 2009, p. 31). Isto nos faz concordar com Genette, pois a 

análise da narrativa consiste no estudo da relação entre a história e seu discurso.  

1.4 A narrativa bíblica 

A narrativa bíblica pertence ao quadro das narrativas literárias. No entanto, possui 

características próprias, as quais se fazem necessário conhecer. Primeiramente, abordaremos 

algumas questões sobre a relação entre a narrativa bíblica e a ficção. Em seguida, oferecemos 

um inventário de suas principais características.  

                                                 
12

 Dos três níveis da narrativa, dois já foram descritos (história e discurso). Para Genette, o terceiro nível é a 

narração, ou seja, o “ato narrativo produtor e, por extensão, o conjunto da situação real ou fictícia na qual toma 

lugar” (GENETTE, s.d., p. 25).    
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1.4.1 A narrativa bíblica e a ficção 

As narrativas literárias são, normalmente, compreendidas como texto de índole 

ficcional (cf. REIS; LOPES, 1988, p. 66). Integrar as narrativas bíblicas dentro deste tipo de 

texto sempre levantou a objeção daqueles que as veem como texto sagrado e de índole 

histórica. No que tange à análise de texto, alguns estudiosos são contrários à aplicação de 

métodos de análise de textos ficcionais às narrativas de caráter histórico (cf. ALTER, 2007, p. 

44; HONG, 2004, p. 111).  

Contrapondo estas objeções, Ska afirma que existe afinidade entre as narrativas 

bíblicas e as literaturas ficcionais simplesmente por fazerem parte do gênero narrativo (cf. 

SKA, 2000, p. 126). Alter diz que a história tem relações próximas com a ficção mais do que, 

em geral, se supõe e reconhece que entre as duas há uma base comum (cf. ALTER, 2007, 

p.45). Podemos visualizar isto no gráfico abaixo: 

 

 Literatura de Ficção 

 

FONTE     +           INTENÇÃO  

 

                    

 

Criatividade                            Mundo do  

 Imaginativa                               Texto 

 

 

 Narrativa bíblica 

 

     FONTE      +             INTENÇÃO  

 

    

         História   

               +                   

       Criatividade                         Mundo do  

        Imaginativa                           Texto 

 

   

É evidente que em matéria de configuração e estratégias narrativas elas se 

assemelham, porém, se distanciam na fonte a que recorrem para construir o texto. Como nos 

mostra o gráfico, a literatura de ficção tem como fonte a criatividade imaginativa do autor. 

Isso permite que as obras de ficção tenham muita liberdade, um número infinito de 

possibilidade e seja um laboratório de teste para resolver enigmas do tempo e outros enigmas 

da existência humana (cf. DE MORI, 2012, p. 49). 

As narrativas bíblicas, por sua vez, estão fundamentadas na história. Elas recorrem ao 

passado e recebem dos dados históricos determinado controle. Ricoeur diz que “o recurso aos 
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documentos marca uma linha divisória entre história e ficção” (RICOEUR, 1997, p. 242). No 

entanto, elas se assemelham às ficções, uma vez que são produtos da criatividade imaginativa 

do autor. De Mori ilustra esta questão ao afirmar: “A história se assemelha à ficção, pois 

‘produz’ sua referência, já que só atinge o real passado indiretamente, reconstruindo-o através 

da imaginação criadora do historiador, que põe em intriga os dados dos quais dispõe e lhes dá 

uma configuração nova” (DE MORI, 2012, p. 49).  

Portanto, a narrativa bíblica chega ao leitor não como dado da historiografia moderna, 

mas como dados históricos selecionados e organizados a partir da finalidade comunicativa do 

autor. Este quer oferecer uma mensagem ao leitor e recorre ao passado, conferindo um sentido 

à história. A relação entre dados históricos e composição significativa fez Alter entender as 

narrativas bíblicas como história ficcionalizada (cf. ALTER, 2007, p. 47). 

1.4.2 As características da narrativa bíblica 

O objetivo deste tópico é elencar algumas das principais características da narrativa 

bíblica. Terei por base a obra de SKA, J-L.; SONNET, J-P.; WÉNIN, A. Analisis narrativo de 

relatos del Antiguo Testamento. Estella: Verbo Divino, 2001. 

A primeira característica que merece destaque é a prioridade da ação. Todos os 

elementos do texto estão em função dela e só aparecem se contribuem para o seu avanço. Se 

surge uma rápida descrição de personagem ou ambiente, é porque será importante para a ação. 

Dentro desses elementos, o diálogo merece especial atenção. O narrador coloca na boca dos 

personagens os diálogos e discursos que quer ressaltar. Eles contêm a maior parte dos 

elementos decisivos da narrativa, além de conferir-lhe maior realismo (cf. ALTER, 2007, p. 

64.268). 

Outra característica é a economia narrativa. A narrativa bíblica é parcimoniosa. Só 

contém elementos em função da ação. Por isso, evita longas e detalhadas descrições de 

ambientes e personagens, como nas literaturas clássicas
13

. Os detalhes só aparecem em função 

do relato.  A título de exemplo, Alter, analisando o relato de Judá e Tamar (Gn 38), mostra a 

importância do elemento “veste” (cf. ALTER, 2007, p. 15-28). Com uma veste Judá enganou 

o seu pai Jacó (Gn 37, 32-33) e, por uma veste de prostituta, foi enganado por Tamar (Gn 38, 

13-19). 

                                                 
13

 Auerbach oferece as principais diferenças entre o estilo bíblico e a literatura clássica, das quais destaco: a 

literatura clássica é cheia de detalhes descritivos e tudo acontece em primeiro plano. A Bíblia contém o mínimo 

de descrição; limita-se apenas ao extremamente necessário. Isso faz com que muitas coisas permaneçam no nível 

de sugestão, em segundo plano (cf. AUERBACH, 1996, p. 29).     
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Os personagens também estão sob a regra da economia narrativa. Não há descrição de 

suas características físicas ou psicológicas. Se algum detalhe do personagem for importante
14

, 

o narrador o oferecerá; caso contrário, a identidade dos personagens deverá ser captada por 

suas ações
15

. Ele faz o personagem agir e deixa a cargo do leitor reconstruir o retrato 

psicológico dele. 

Este fato deixa a narrativa bíblica com muitas “reticências”. O narrador não oferece 

todos os detalhes da ação em sua narração. Ao final da leitura, o leitor ficará com muitas 

perguntas e caber-lhe-á completar o sentido do texto. 

As narrativas bíblicas também são unilineares. Existe uma única linha de ação, 

consequentemente, uma única intriga que a organiza. É sempre concisa, consistindo de uma 

introdução rápida, composta apenas com os elementos indispensáveis; o desenvolvimento é 

construído com cenas curtas que conduzem ao desenlace e, logo em seguida, à conclusão. 

Essa concisão faz com que também os personagens na cena sejam limitados. Raramente são 

mais de três personagens e, se tem grupos, são tratados como um personagem coletivo. Além 

da limitação do número, também a quantidade de personagens ativos em cena é reduzida ao 

mínimo. O diálogo acontece sempre entre duas pessoas e ninguém as interrompe (cf. BAR-

EFRAT, 2003, p. 121).      

Por fim, chegamos à última característica, mas não a menos importante. A narrativa 

bíblica tem como pano de fundo a reflexão teológica. Auerbach diz que o narrador bíblico 

escrevera o que “ditava a sua fé na verdade da tradição” (AUERBACH, 1996, p. 20). Alter 

afirma que a narrativa bíblica nos concede um conhecimento da natureza humana, das 

intenções divinas e dos fios que vinculam Deus e o ser humano (cf. ALTER, 2007, p. 260). O 

ponto de partida das reflexões teológicas é sempre a fé vivida. A comunidade religiosa levanta 

as questões de fé e o narrador bíblico volta às tradições para, por meio da narração, oferecer 

uma resposta e promover o crescimento da comunidade no relacionamento com Deus. 

Encontramos aqui o duplo aspecto da narrativa bíblica: narrar a salvação – aspecto 

informativo – e narrar em vista da salvação – aspecto performativo (cf. HONG, 2005, p. 211). 

                                                 
14

 Na história de Absalão, o narrador destaca o seu belo cabelo (cf. 2Sm 14,25-26), símbolo do seu orgulho e que 

será a causa de sua morte (cf. 2Sm 18,9).   
15

 Auerbach destaca que o personagem da literatura clássica é descrito com ricos detalhes, porém, pobres em 

tensão; por outro lado, o personagem bíblico é descrito com poucos detalhes, seus sentimentos e pensamentos 

são desconhecidos, porém, possuem alta tensão e profundidade (cf. AUERBACH, 1996, p. 17). 
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1.5 A Análise Narrativa Bíblica 

A narratologia é o ramo da ciência dedicada ao estudo do texto narrativo. Bal a define 

como “a ciência que procura formular a teoria das relações entre texto narrativo, narrativa e 

história”, e Prince a entende como “o estudo da forma e funcionamento da narrativa” (apud 

REIS; LOPES, 1988, p. 79). 

Partindo da hipótese de que as narrativas em geral, desde a antiguidade, possuem 

características universais e uma gramática capaz de ser descrita, a narratologia evidenciou 

essas características e as apresentou em termos narratológicos, possíveis de serem aplicados à 

análise das narrativas particulares. Esse aparato criado por ela foi assumido pelos exegetas e 

aplicado ao estudo científico da Bíblia, originando o método da análise narrativa bíblica. 

A análise narrativa “estuda o jeito pelo qual a história é contada de maneira a envolver 

o leitor no mundo do relato e seus sistemas de valores” (PCB, 2000, p. 51)
16

. O seu interesse é 

verificar como o narrador construiu o relato com a intenção de influenciar o leitor. Ela 

pergunta pela estratégia que o narrador usou para produzir a narrativa: quais os recursos 

literários, como trabalhou a temporalidade e a ordem dos fatos narrados, como estão 

caracterizados os personagens, quais os pontos de vista da narração, como o narrador 

programou a leitura em vista de fazer o leitor assumir os sistemas de valores etc (cf. SKA et 

al, 2001, p. 7). 

Esse tipo de abordagem afasta-se do Método Histórico Crítico, interessado na 

reconstrução histórica dos fatos, nas condições de escrita e na intencionalidade do autor, 

assim como, dos métodos estruturalistas, interessados única e exclusivamente no texto como 

fonte de sentido. A análise narrativa se encontra no eixo da comunicação. Leva em 

consideração os três polos do ato comunicativo: autor – mensagem – leitor (cf. 

MARGUERAT; BOURQUIN, 2009, p. 16). Para o método da análise narrativa, o texto 

contém uma retórica narrativa, disposta pela intenção do narrador em produzir efeito no leitor. 

Cabe ao crítico narratológico observar como o narrador arquitetou o seu texto a fim de fazer 

com que o leitor entre no mundo da narração (cf. MARGUERAT et al, 2005, p. 7).  

Este método teve ótima aceitação por corresponder à própria estrutura da Revelação. 

Esta aconteceu na história e tornou-se acontecimento narrado. As comunidades judaicas e 

cristãs compreenderam-se como comunidade de narração e expressaram sua identidade por 

meio do relato (cf. RAMÍREZ, 2010, p. 287). A narrativa é, então, um “elemento constitutivo 

                                                 
16

 A sigla PCB refere-se à Pontifícia Comissão Bíblica. Na bibliografia encontrar-se-á a referência por extenso.   
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do processo revelatório da vida divina” (MAGALHÃES, 2002, p. 19). “Tanto para Israel 

como para a Igreja, a narratividade é o veículo literário da mensagem de salvação” 

(MARGUERAT et al, 2005, p. 12). A proposta da análise narrativa consiste em analisar como 

esta narratividade acontece, com o objetivo de descobrir ou tornar mais claros os aspectos 

relevantes da dimensão comunicativa dos relatos bíblicos, tornando-os mais acessíveis ao 

leitor contemporâneo.  

1.6 Conceitos narratológicos fundamentais para a análise de Jo 13−17 

1.6.1 Autor real e leitor real 

O autor real é o produtor histórico da narrativa, seja ele um sujeito individual ou 

coletivo. Aguiar e Silva chama-o de autor empírico e diz que este “possui existência como ser 

biológico e jurídico-social” (AGUIAR E SILVA, 2007, p. 227). Ele é o emissor primeiro da 

narrativa, dirigindo-se a leitores do seu tempo, ou seja, os primeiros destinatários, aos quais 

chamamos de leitores reais
17

. Estes também são personagens históricos, distante do leitor 

atual. Para Marguerat e Bourquin, “eles existem fora do texto, independente do texto e não 

podem ser reconstruídos a não ser por via de hipótese histórica” (MARGUERAT; 

BOURQUIN, 2009, p. 23).  

A Análise Narrativa não se interessa por esses dois personagens, ficando a cargo da 

exegese histórico-crítica sua reconstrução (cf. SKA et al, 2001, p. 17). 

1.6.2 Autor implícito e leitor implícito 

O autor implícito é a “imagem do autor refletida pelo relato, ou seja, a personalidade 

do autor, suas preocupações, escolhas de valores, opções existenciais, assim como resultam 

do texto [...]” (SKA, 2000, p. 143). Para Booth, o autor real cria uma versão implícita de si 

mesmo ao escrever: “é implícito, ou seja, reconstruído pelo leitor a partir da narração” (apud 

CHATMAN, 1990, p. 159).  

O autor implícito faz parte das estratégias textuais (cf. ECO, 1986, p. 45). Ele só pode 

ser deduzido através do texto. Sua presença é revelada pelo sistema de valores da obra, opções 

de escrita, as normas vigentes no texto, como faz intervir os personagens, imagem de mundo 

do texto etc (cf. MARGUERAT; BOURQUIN, 2009, p. 25). Não pode ser confundido com o 

autor real. Pelo contrário, Booth diz que “a imagem que o leitor recebe de sua presença [autor 
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 Por leitores reais a análise narrativa compreende os primeiros destinatários e também os leitores 

contemporâneos do texto.   
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implícito] é um dos efeitos mais importantes do autor [real]” (apud CHATMAN, 1990, p. 

159)
18

.  

Simetricamente ao autor implícito está o leitor implícito. Este é o “receptor da 

narrativa, construído pelo texto e apto a atualizar as significações na perspectiva induzida pelo 

autor” (MARGUERAT; BOURQUIN, 2009, p. 27). 

Todo texto prevê um leitor modelo
19

. Ao escrever, o autor pensa num leitor com as 

competências necessárias para atualizar o texto (cf. ECO, 1986, p. 39). Ele cria mentalmente 

uma imagem de leitor – capacidade intelectual, comportamentos, sentimentos, reações 

possíveis, classe social etc – e projeta na obra essa imagem, influenciando na construção do 

texto. Isso força o autor a optar por determinada estratégia, fazer uso de vocabulário próprio, 

determinar sistemas de valores e concepções de mundo etc (cf. ECO, 1986, p. 40; 

MARGUERAT; BOURQUIN, 2009, p. 26). 

No entanto, o leitor implícito não se reduz apenas a uma imagem do texto. Ele tem um 

papel, que o leitor real está convidado a assumir. O leitor concreto deve compartilhar seus 

sentimentos, conhecimentos, valores e seu mundo textual para alcançar a compreensão da 

obra (cf. SKA, 2012, p. 43). O leitor implícito é, então, “uma posição formal destinada a ser 

investida pelo leitor” (MARGUERAT; BOURQUIN, 2009, p. 26). 

1.6.3 Narrador e narratário 

Nenhum leitor tem acesso direto aos fatos contados. O acesso se dará por meio do 

narrador. Ele é a figura literária que conta a história. Não é o autor, mas sim, “o condutor do 

discurso narrativo. Ele é um recurso retórico que o autor usa para contar a história e narrá-la 

de forma que tenha certos efeitos no leitor” (RHOADS et al, 2002, p. 59). Para Bar-Efrat, o 

narrador “é parte integral da obra, um de seus componentes estruturais, inclusive o mais 

importante” (BAR-EFRAT, 2003, p. 15). 

Sendo o estruturador da narrativa, o narrador é, literariamente falando, onisciente, 

onipotente e onipresente
20

. Tem o conhecimento de todas as coisas, possui todas as 

informações necessárias para o relato, conhece os planos de Deus e os pensamentos dos 
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 Acrescentamos as palavras autor implícito e real à citação de Booth para tornar mais compreensível ao leitor.  
19

 O leitor implícito tem diferentes nomes entre os pesquisadores: pseudoleitor, leitor virtual e leitor modelo (cf. 

SKA, 2012, p. 40; ECO, 1986, p. 35). 
20

 Ser estruturador da narrativa é uma das funções do narrador. Limitando-nos ao Quarto Evangelho, Hong 

apresenta três funções do narrador joanino: a função narrativa, responsável pela organização do relato; a função 

de controle, quando ele explica fatos e esclarece termos, visando à melhor compreensão do leitor (Jo 2,21-22); e 

a função comunicativa, permitindo um contato direto entre ele e o leitor (Jo 20,30-31) (cf. HONG, 2004, p. 312-

325).     
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personagens. Além disso, tem autoridade na narrativa para dispor dos elementos como bem 

entender e pode estar presente em todos os lugares, seja os mais secretos e privados possíveis, 

inclusive acompanhar as audiências no céu (cf. SKA et al, 2001, p. 18-19; BAR-EFRAT, 

2003, p. 19-24)
21

.  

Paralelo ao narrador está o narratário. Ele é o destinatário intratextual do discurso 

narrativo, a quem o narrador conta a história (cf. AGUIAR E SILVA, 2007, p. 698). Pode ser 

intradiegético ou extradiegético. No primeiro caso, é um componente explícito na obra. Isso 

ocorre quando o “sujeito da enunciação convoca expressamente a atenção de um destinatário 

intratextual”
22

. No segundo caso, o narratário é um “sujeito não explicitamente mencionado” 

(REIS; LOPES, 1988, p. 64), “verificável por meio do saber e dos valores que o narrador 

supõe no destinatário do texto” (MARGUERAT; BOURQUIN, 2009, p. 27). Quando não há 

menção direta ao narratário, ele se identifica com o leitor implícito (cf. SKA, 2000, p. 143). 

Quando mencionado, torna-se um recurso do narrador para mostrar ao leitor que postura deve 

tomar no ato da leitura (cf. CHATMAN, 1990, p. 161). 

Entre narrador, narratário e leitor se estabelece uma profunda ligação. O narrador se 

dirige a um narratário que se torna o ponto de contato entre ele e o leitor. O narratário, por sua 

vez, influencia o narrador a adotar determinada estratégia narrativa, visando a atingir o leitor e 

a agir sobre ele (cf. REIS; LOPES, 1988, p. 65). 

1.6.4 O enredo 

O enredo “corresponde a um plano de organização macroestrutural do texto narrativo e 

caracteriza-se pela apresentação dos eventos segundo determinadas estratégias discursivas” 

(REIS; LOPES, 1988, p. 65). Em outras palavras, são os acontecimentos da história contada, 

organizados por meio de uma estratégia narrativa, segundo o projeto narrativo do narrador e 

com a finalidade de produzir efeito no leitor. 

A organização desses acontecimentos não se dá por justaposição. Para Chatman, “os 

acontecimentos na narrativa são radicalmente correlativos, encadeantes e vinculantes” 

(CHATMAN, 1990, p. 48). Neste sentido, o enredo é um todo significativo e estruturado pelo 

princípio de causa-consecução. Como diz Aristóteles, tem começo, meio e fim (cf. 

ARISTOTELES, 1993, p. 47). Parte de um ponto e chegará a outro ponto, estabelecendo uma 
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 Mesmo o narrador, sendo onisciente, onipotente e onipresente, não usa essas faculdades deliberadamente. A 

regulação da informação narrativa está em função da narração, como veremos com a focalização. Para as 

audiências no céu, cf.  Jó 1,6-11. 
22

 Cf.: Lc 1,1-4 e Jo 20,30-31. 
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relação de contrários entre eles. Ao interno destes extremos, estão as etapas de 

desenvolvimento do relato. Cabe à análise narrativa perceber e analisar os mecanismos que o 

narrador usou para percorrer este caminho. 

O percurso adotado pelo narrador poderá ser de enredo de resolução ou enredo de 

revelação. Quando o discurso narrativo gira em torno do fazer algo, estamos diante de um 

enredo de resolução. O relato descreve uma mudança de situação concreta (cura, milagre etc.). 

O momento da mudança chama-se peripeteia (gr. peripe,teia). Quando gira em torno do saber, 

estamos diante de um enredo de revelação. Acontecerá a passagem da ignorância inicial para 

o reconhecimento final. O momento da revelação chama-se anagnórise (gr. avnagnw,risij) (cf. 

MARGUERAT; BOURQUIN, 2009, p. 72-73). Essa diferenciação não é extremamente 

rígida. Em alguns casos pode haver uma combinação de enredos e um percurso de resolução 

desembocar num processo de revelação final (cf. SKA, 2012, p. 22). 

A Análise Narrativa dispõe de diversos modelos de estruturação do enredo
23

. 

Aristóteles já estruturava a tragédia a partir de dois pontos: nó e desenlace (cf. 

ARISTÓTELES, 1993, p. 93). Esse esquema se desenvolveu até chegar a um modelo 

considerado canônico pelos exegetas, composto de cinco etapas (cf. MARGUERAT; 

BOURQUIN, 2009, p. 58-59): 

1. Situação inicial: oferece os elementos iniciais e necessários para 

compreender a situação que se modificará na narrativa. 

2. Nó: é o aparecimento do elemento complicador que perturba o equilíbrio da 

situação inicial e introduz a tensão narrativa. 

3. Ação transformadora: são as etapas que buscam a transformação da situação 

desencadeada pelo nó. Ela pode acontecer por meio de um elemento 

pontual ou um longo processo.  

4. Desenlace: é a solução da tensão narrativa. Ele põe fim ao suspense 

narrativo e leva o relato à sua conclusão. 

5. Situação final: é o reconhecimento do novo estado do sujeito ou o retorno ao 

estado inicial, antes do aparecimento do nó.  

Ska, ao apresentar um esquema de análise de enredo, faz um importante alerta. As 

narrativas bíblicas são múltiplas e os autores têm muita liberdade para construí-las. Nem todas 

as etapas podem aparecer. Por isso, deve-se ter o cuidado de não enrijecer-se num modelo. 
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 Ska apresenta outros modelos de análise do enredo: modelo dramático de Freytag, modelo de Labov e o 

modelo semiótico (cf. SKA, 2012, p. 23.32.33). 
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Mais importante que a terminologia é a busca pela lógica interna do relato (cf. SKA, 2012, p. 

32).  

1.6.5 Os personagens 

Conforme Marguerat e Bourquin, o enredo é a estrutura de um guarda-chuva, 

enquanto que os personagens são o seu tecido visível. São eles que dão vida ao enredo, 

assumem seus papéis e conduzem a ação (cf. MARGUERAT; BOURQUIN, 2009, p. 75).  

O narrador cria os personagens e dispõe deles dentro do seu projeto narrativo, 

conferindo-lhes papeis dentro da narração, seja de protagonista – personagem ativo e em 

primeiro plano no enredo –, figurante – compõe o pano de fundo na narração – ou cordão – 

personagem simples, em segundo plano e com uma função a serviço do enredo (cf. 

MARGUERAT; BOURQUIN, 2009, p. 77). O personagem pode ser redondo ou plano. O 

personagem redondo é construído com vários traços; possui profundidade e passa por 

transformações e conflitos dentro do relato. O personagem plano é construído com apenas um 

traço; o conhecimento sobre ele é superficial. Diferentemente do redondo, o personagem 

plano não demonstra seus conflitos interiores, tensões e mudanças dentro do relato (cf. SKA, 

2012, p. 82). No que diz respeito à criação dos personagens, podemos completar, usando as 

palavras de Resseguie: “Os personagens literários, sejam reais ou imaginários, nascem, 

portanto, da mente do autor e são recriados na imaginação do leitor” (RESSEGUIE, 2008, p. 

115). 

É importante lembrar que o narrador bíblico normalmente não caracteriza o 

personagem, como fazem os narradores contemporâneos
24

. Para sua caracterização, usa duas 

técnicas: showing (mostrar) e telling (contar). Na primeira, o autor apresenta o personagem 

em ação (comportamentos, reações, decisões, palavras); sua identidade será descoberta por 

meio dela, precisamente no confronto com Deus e Jesus. Neste caso, muitas características 

deverão ser construídas pelo leitor. Na segunda, o autor formulará um juízo direto a respeito 

do personagem. Oferecerá uma característica (positiva ou negativa) que revelará o caráter do 

personagem, suas motivações e índole (cf. RESSEGUIE, 2008, p. 120-121). A caracterização 

permite ao narrador conduzir o relacionamento do leitor com os personagens, estabelecendo 

uma ligação entre eles de empatia, simpatia ou antipatia (cf. MARGUERAT; BOURQUIN, 

2009, p.89). 
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 Esse assunto já foi tratado no item 1.4.2 desta pesquisa. Para um estudo mais completo sobre os personagens 

na Bíblia, cf. BAR-EFRAT, 2000 e RESSEGUIE, 2008. Para um estudo dos principais personagens do Quarto 

Evangelho, cf. MARCHADOUR, 2013.  
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1.6.6 O tempo  

O tempo é um dado imprescindível na narrativa. Sem ele não há narração. É dentro de 

uma cronologia que o narrador constrói as ações do personagem. No entanto, para estudá-lo, é 

necessário ter em mente a seguinte distinção: o tempo da história e o tempo do discurso
25

.  

O tempo da história “corresponde à duração das ações e dos acontecimentos presentes 

no relato [...]”. Ele é medido pelas unidades reais de tempo (segundo, minutos, hora etc) (cf. 

SKA, 2012, p. 12). O tempo do discurso “corresponde ao tempo material, necessário para 

relatar (ou ler) o relato real dessas ações ou acontecimentos da história” (SKA, 2000, p. 133). 

Mede-se pela quantidade de palavras, de frases, de parágrafos ou de páginas necessárias para 

relatar o tempo da história. Por conseguinte, a análise da temporalidade narrativa consistirá 

em perceber a relação entre eles.  

Para o estudo do tempo, Genette assinala três elementos, dos quais levaremos em 

consideração apenas dois: ordem e duração (cf. GENETTE, s.d., p. 33).   

A ordem consiste em verificar a disposição dos acontecimentos na história e como o 

narrador dispôs deles na composição narrativa. O narrador pode evocar fatos acontecidos 

(analepse)
26

 ou antecipar fatos que acontecerão (prolepse)
27

. A importância de se observar 

este jogo está na construção do significado da narrativa (cf. MARGUERAT; BOURQUIN, 

2009, p. 114). 

A duração é a arte do narrador em relacionar o tempo da história com o tempo do 

discurso. Genette entende a duração como “a relação entre uma medida temporal e uma 

medida espacial [...]” (GENETTE, s.d., p. 87). É a relação entre a duração dos acontecimentos 

na história e a extensão material usada para relatá-los. O narrador pode contar um período 

longo da história em uma frase, como pode gastar várias páginas para contar um 

pequeníssimo período da história. Segundo Genette, ele faz isso por meio de quatro 

movimentos:  
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 A diferenciação entre tempo da história e tempo do discurso provém da precedente distinção entre história e 

discurso. Cf. supra p. 15.  
26

 Hong destaca que a função das analepses é estabelecer a coesão narrativa e caracterizar o personagem Jesus 

como o enviado do Pai; vivo entre os homens. Também possibilita o retorno ao passado para esclarecer um fato 

ou um personagem (cf. HONG, 2004, p. 141-147).  
27

 Hong destaca a quantidade e a importância das prolepses no relato joanino. As prolepses externas estão ligadas 

ao tema da perseguição e da salvação na Igreja pela ação do Espírito Santo. Marcam uma situação posterior ao 

fim do relato, servindo de ponte entre o tempo do narrado e o tempo posterior da Igreja. As prolepses internas 

referem-se aos temas do mistério pascal e do abandono dos discípulos. Os anúncios da paixão, espalhados pelo 

relato, permitem, internamente, a união dos fatos narrados com a Paixão-Glorificação de Jesus e, externamente, 

com a situação eclesial do hoje do narrador. Recorda-se que o Discurso de Despedida (Jo 13−17) é o cume das 

prolepses no Evangelho de João (cf. HONG, 2004, p. 147-156).   
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1. Sumário: é um resumo de um período da história, causando uma aceleração 

no relato; 

2. Pausa: é a suspensão temporal por meio da descrição ou intrusão do 

narrador; 

3. Elipse: é a ausência de um período da história, causando extrema aceleração; 

4. Cena: é um período da história contado com detalhe e em ritmo normal (cf. 

GENETTE, s.d., p. 95-112).  

Todos esses movimentos têm sua importância na composição narrativa. No entanto, 

não podemos esquecer que o narrador contará com mais detalhe e gastará mais tempo com 

aquilo que considera mais importante na história. Isso nos exige ter atenção especial às 

diversas cenas de uma narrativa. 

1.6.7 O modo narrativo 

O modo pertence ao campo da composição do relato. Na configuração da narrativa, o 

narrador determina a quantidade de informação e o ponto de vista em que é oferecida. Para 

Hong, “o estudo do modo narrativo consiste em analisar a regulação da informação narrativa, 

ou seja, trata-se de observar a atitude do narrador quando este maneja o material da história” 

(HONG, 2004, p. 197). Para tal empresa, Genette propõe as categorias de distância e de 

perspectiva ou focalização. 

1.6.7.1 A distância  

Para o estudo da distância, Genette parte da distinção entre relato de acontecimento e 

relato de palavras (cf. GENETTE, s.d., p. 162). 

O relato de acontecimento “conta verbalmente uma ação não-verbal” (HONG, 2004, p. 

200.203). Os fatos são apresentados pelo narrador com maior ou menor grau de mimesis
28

. 

Retomemos as categorias de showing e telling, agora na perspectiva do narrador. No primeiro, 

o narrador narra de maneira pormenorizada, precisa e viva. A narrativa contém alto grau de 

informação e um baixo grau da presença do narrador, produzindo no leitor uma ilusão de 

realidade e a sensação de ser participante dos fatos narrados. No segundo, ocorre uma relação 

inversa. Sente-se a presença em maior grau do narrador como fonte e organizador da 
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 A mímesis consiste na imitação, na busca pela representação dramática. Ocorre uma menor presença do 

narrador e uma maior participação ativa e efetiva dos personagens. A diegese consiste no contar. O narrador 

conta os fatos, sobressaindo a sua presença. É a busca pelo modo narrativo propriamente dito.    
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narrativa, porém, esta é menos rica em detalhes e informações (cf. GENETTE, s.d., p. 165). 

Mesmo com a maior ou a menor presença do informante, para Domínguez, no relato de 

acontecimento, o elemento mais favorecido é o narrador (cf. DOMÍNGUEZ, 1996, p. 248). 

O relato de palavras é a transcrição da fala dos personagens (cf. HONG, 2004, p. 

2000). Conforme Genette, o narrador dispõe de três possibilidades para esta operação: 

1. Discurso narrativizado: o narrador manipula com extrema liberdade as 

palavras do personagem, distanciando-se do original. É o menos mimético, ao 

transformar o discurso em fato. 

2. Discurso transposto
29

: o narrador reproduz o discurso original por meio do 

discurso de estilo indireto. Ele integra as palavras do personagem ao seu 

discurso, exercendo influência sobre elas. Neste caso, aumenta um pouco a 

representação mimética. 

3. Discurso restituído
30

: é o que possui maior capacidade mimética. O narrador 

privilegia o diálogo ou o discurso dos personagens, limitando-se a introduzi-

los ou desaparecendo totalmente (cf. GENETTE, s.d., p. 169.170). 

Os diálogos e os discursos sempre merecem atenção especial na análise das narrativas 

bíblicas
31

. Alter observa que os acontecimentos importantes são narrados através de diálogos 

e que a mudança de uma narração para um diálogo revela o que é essencial e o que é 

secundário para o narrador (cf. ALTER, 2007, p. 269)
32

. Na verdade, como assinala Cabaña, é 

sempre importante observar a relação entre relato de acontecimento e relato de palavra. A 

função desse é, na maioria das vezes, explicar aquele (cf. CABAÑA, 1992, p. 179). 

1.6.7.2. A focalização 

A focalização é o modo como o narrador faz com que o leitor perceba as informações 

dispostas no relato. Sobre isto diz Bal: “a imagem que recebemos do objeto vem determinada 
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 Tanto o discurso narrativizado quanto o discurso transposto, encontram-se em menor número no Quarto 

Evangelho. Cumprem o papel de transição da narração e são usados pelo narrador para interpretar os fatos e os 

discursos de Jesus, dando certo caráter narrativo às palavras imitadas (cf. HONG, 2004, p. 234-236). 
30

 O narrador do Quarto Evangelho quer fazer com que o leitor ouça de modo privilegiado a voz de Jesus, 

concentrando seus ensinamentos em longos diálogos e discursos. Todas as palavras de Jesus são reportadas, 

tornando-se o centro da narração e parte essencial da argumentação do narrador (cf. HONG, 2004, p. 233.236). 
31

 Para um estudo mais aprofundado sobre o discurso narrativo, cf. DOMÍNGUEZ, 1996, p. 239-291. Também 

pode-se conferir MANNUCCI, 2005, p. 45-55 para o estudo do diálogo na Bíblia. 
32

 “[...] A obra épica, qualquer que seja a parte material dos diálogos ou dos discursos em estilo direto, e mesmo 

que se esta parte sobrepuja a da narrativa, permanece essencialmente narrativa, visto que os diálogos são aí 

enquadrados e conduzidos pelas partes narrativas que constituem, no sentido próprio, o fundo, ou, caso se queira, 

a trama de seu discurso” (GENETTE, 1976, p. 258). Nesses casos, uma obra “é narrativa em seu fundo, mas 

dramática em sua maior extensão” (GENETTE, 1976, p. 258). 
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pelo focalizador” (BAL, 1990, p. 112). Domínguez completa: “Tanto os acontecimentos 

como os personagens são contemplados através da sua consciência [narrador]” 

(DOMÍNGUEZ, 1996, p. 132). O objetivo é permitir que o leitor construa a cena descrita a 

partir dos elementos fornecidos. Ao referir-se sobre o jogo das focalizações, diz Vitório:  

Se o leitor é incapaz de captar, com exatidão, o que o narrador quer dizer, a leitura 

tornar-se-á capenga, por não corresponder à narração. Se o leitor vai além do 

indicado, a leitura será aleatória, saindo dos trilhos fixados pelo narrador. O leitor é 

instado a acompanhar com precisão o jogo de focalização da narração (VITÓRIO, 

2016, p. 106). 

A focalização também pode ser “entendida como o âmbito em que se determina a 

quantidade e a qualidade de informação diegética veiculada” (REIS; LOPES, 1988, p. 278). 

Para veicular a informação, o narrador usa da focalização zero, focalização externa e/ou 

focalização interna. 

A focalização zero é fruto do narrador onisciente que oferece ao leitor informação 

máxima, superior aos personagens do relato. Na focalização externa, o leitor é um observador 

externo. Vê o que o narrador dispôs na cena, sem ter visão privilegiada ou conhecer a 

interioridade dos personagens. Na focalização interna, o narrador permite ao leitor saber 

somente o que sabe o personagem (cf. MARGUERAT; BOURQUIN, 2009, p. 92). Esta visão 

confere ao leitor acesso à intimidade dos personagens, permitindo-lhes duas coisas 

fundamentais: conhecer as intenções, as motivações e os conflitos internos dos personagens e 

visualizar o mundo representado através de seus olhos (cf. DOMÍNGUEZ, 1996, p. 147).      

A focalização está ligada à pragmática narrativa. O narrador estabelece os princípios, 

valores e crenças, ou seja, sua visão de mundo. Cabe ao leitor ser guiado pelo ponto de vista 

do narrador para assumir a visão de mundo que este deseja e rejeitar o que ele rejeita (cf. 

RESSEGUIE, 2008, p. 158). 

1.6.8 A cena-padrão 

A cena-padrão consiste numa cena construída a partir de um modelo literário pré-

fixado. Alter afirma que elas “[...] dependem da manipulação de uma constelação fixa de 

motivos predeterminados” (ALTER, 2009, p. 85). Os autores bíblicos também fizeram uso 

desses modelos para a composição de suas narrativas. Os leitores da sua época não só 

percebiam essas convenções, assim como compreendiam o sentido delas, seja no seu uso 

estrito ou por meio das alterações que elas recebiam (cf. ALTER, 2009, p. 95).  
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A Bíblia tem vários exemplos dessas cenas. No entanto, limitamo-nos a observar, em 

poucas palavras, os expedientes literários da cena-padrão nos discursos de despedida.
33

.   

Cortés, em sua obra Los discursos de Adiós de Gn 49 a Jn 13-17, nos brindou com 

uma longa pesquisa sobre os discursos de despedida na Bíblia. Neste trabalho aponta-lhes as 

características
34

: 

1. O moribundo (ou aquele que sobe ao céu) chama os seus para falar-lhes
35

. 

2. Faz suas exortações. Entre elas sobressai-se, por sua frequência, a alusão 

às obras de misericórdia, à caridade, ao amor e à união fraterna. 

3. Algumas frases sobre o futuro da comunidade ou o fim dos tempos 

concluem o discurso (CORTÉS, 1976, p. 54)
36

.  

Os autores bíblicos manejavam essas características pré-fixadas para compor tramas 

narrativas complexas (cf. SKA, 2012, p 35). Não foram meros repetidores de um padrão fixo. 

Segundo Alter, “eles partiam de um modelo para lhe conferir um súbito viés inovador ou 

mesmo reformulá-lo completamente, de modo a atender aos propósitos imaginativos em 

questão” (ALTER, 2007, p. 87). O leitor, comparando essas cenas-padrão e percebendo as 

semelhanças e diferenças entre elas, poderá perceber com maior clareza os interesses 

teológicos e o ponto de vista desses autores (cf. RESSEGUIE, 2008, p. 50). 

O estudo das cenas-padrão ainda está em aberto entre os estudiosos da análise 

narrativa. Exige um longo trabalho de comparação entre os textos bíblicos e as literaturas 

ugarítica, mesopotâmica, grega etc (cf. SKA, 2012, p. 38).  Além disso, não basta constatar 

uma convenção literária na Bíblia, como muitos autores já fizeram. É necessário saber 

interpretá-las. O grande mérito de Alter foi comparar as convenções literárias na Bíblia, 

resultados da pesquisa de Culley, e perceber que elas eram manejadas conforme a necessidade 

do autor (cf. ALTER, 2007, p. 83).  

A micronarrativa Jo 13─17 é reconhecida pelos exegetas como herança das cenas-

padrão dos discursos de despedidas, presente em literaturas do Antigo Testamento, nas 

literaturas apócrifas, nas literaturas targúmicas e em literaturas do Novo Testamento. Um 

                                                 
33

 Ska oferece alguns exemplos de cena-padrão na Bíblia (cf. SKA, 2012, p. 37-38). 
34

 Cortés cita dois estudiosos que o antecederam neste estudo: J. Munck e J. F. Randall. O seu modelo é uma 

reelaboração do resultado do primeiro autor. O modelo do segundo autor é visto por ele com ressalvas. Segue as 

características apresentadas por Randall, citado por Cortés: 

 1. Aquele que parte se despede de seus amigos. 

 2. Recorda o passado. 

 3. Os exorta a manterem-se fiéis. 

 4. Prediz-lhes o futuro. 

 5. Nomeia um sucessor. 

 6. Bendize-os e roga por eles (cf. CORTÉS, 1976, p. 54). 
35

 Repetidamente o convocante designará os seus pelo vocativo ‘filhos meus’ (cf. CORTÉS, 1976, p. 60). 
36

 Para o estudo das características dos Discursos de Despedida no Quarto Evangelho, cf. BROWN, 2000, p. 

911-917. 
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importante trabalho para compreensão dessa sequência seria a comparação dessas literaturas, 

o que foge à nossa pesquisa. No entanto, assinalamos a questão para que sirva de inspiração a 

outros pesquisadores. 

1.7 Conclusão 

 A Análise Narrativa surge como mais uma possibilidade de análise dos textos 

bíblicos, sem descartar ou menosprezar outros métodos. Seu ponto de partida é a noção de 

texto, formulada pelo avanço da crítica literária. 

O texto é compreendido como um todo significante. Não é um amontoado de frases; 

ao contrário, possui uma estrutura que permite a apreensão do sentido em sua globalidade. 

Faz parte do processo de comunicação, tornando-se o elo entre autor e leitor. É polissêmico, 

ou seja, com possibilidades de muitos sentidos. Todavia, necessita do leitor para ganhar vida, 

no ato da leitura, quando este lhe confere um sentido. Isso não significa que o leitor tenha 

total liberdade na interpretação. Antes, deve seguir as estratégias textuais na hora de 

interpretá-lo. Caso contrário, o sentido encontrado estará à margem do que o próprio texto 

quer oferecer. 

Os tipos de texto são diversos. Por isso, a pesquisa limitou-se aos textos narrativos, 

precisamente, às narrativas bíblicas. Primeiramente, observaram-se as características da 

narrativa em geral. Para que haja um relato, foram apresentados oito elementos 

indispensáveis: o fato, o tempo, o lugar, os personagens, a causa, o modo, as consequências e 

o narrador. Todos esses elementos são organizados por meio de um enredo. Além disso, 

destacaram-se as duas partes que compõem a narrativa: história e discurso. A primeira 

corresponde ao conteúdo narrativo – o que se narra – e o segundo corresponde à disposição 

desse conteúdo num texto em si – como se narra. 

O passo seguinte foi descrever as principais características das narrativas bíblicas. 

Estas são consideradas históricas, mas se relacionam estreitamente com as narrativas 

ficcionais. Verificou-se que elas se assemelham, enquanto configuração e estratégias 

narrativas; no entanto, se diferenciam pela fonte a que recorrem em sua composição. A 

narrativa ficcional tem como fonte a criatividade imaginativa do autor. A narrativa bíblica tem 

como fonte a história. Mas isso não quer dizer que ela chega ao leitor como dado da 

historiografia moderna, pois o narrador organiza os dados históricos segundo sua 

intencionalidade comunicativa. Outras características contempladas foram: a prioridade da 
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ação, a economia narrativa, as reticências do texto bíblico, a unilinearidade da ação e a 

reflexão teológica como pano de fundo das narrativas bíblicas. 

O último passo consistiu em definir o método da Análise Narrativa Bíblica e descrever 

os conceitos narratológicos necessários à análise da micronarrativa Jo 13−17. O método 

consiste em verificar como o narrador construiu o relato com a intenção de influenciar o 

leitor. Para realizar tal tarefa, foi necessário apropriar-se do aparato criado pela narratologia 

no estudo dos textos narrativos. Desse aparato foram destacados somente os conceitos 

necessários à nossa pesquisa. 

Os conceitos narratológicos fundamentais aplicáveis a Jo 13−17 são: autor real e leitor 

real (entidades históricas não contempladas pela Análise Narrativa), autor implícito e leitor 

implícito (imagens construídas através do texto e necessárias à sua interpretação), narrador e 

narratário (é a voz e o destinatário a quem a voz se dirige no texto), o enredo (elemento 

estruturante e organizador da narrativa), os personagens (o eixo em torno do qual gira o 

enredo), o tempo (relação entre tempo da história e tempo do discurso) e o modo (a 

composição narrativa a partir das categorias de distância e de focalização). 

Esses pressupostos teóricos serão aplicados na análise dos textos bíblicos nos capítulos 

seguintes.    
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CAPÍTULO II 

ANÁLISE DO LAVA-PÉS (Jo 13,1-20): ESTRUTURA E CONTEÚDO 

Os pressupostos teóricos, apresentados no capítulo anterior, serão aplicados na análise 

de Jo 13−17. O foco central será o personagem Jesus. Conforme se verificará, a 

macroestrutura do Quarto Evangelho segue o modelo narrativo-dramático. É composta pela 

interação de narrativas, diálogos e monólogos
37

. Essa interação permitirá a constatação de três 

unidades literárias na micronarrativa Jo 13−17, dispostas da seguinte forma: narrativa-

discurso (cf. Jo 13,1-20), narrativa-discurso (cf. Jo 13,21−16,33) e discurso (cf. Jo 17, 1-26). 

Por isso, este capítulo se dedicará a primeira unidade literária. As outras unidades serão 

analisadas nos capítulos três e quatro, respectivamente. 

O primeiro passo na análise consistirá no estudo da macroestrutura do Quarto 

Evangelho. Faz-se necessário ter presente o enredo do Evangelho por inteiro e a função da 

micronarrativa Jo 13−17, dentro do conjunto.  

A macroestrutura é composta por diversas partes entrelaçadas e o conjunto dá o 

sentido global do texto. O fio condutor que perpassa por toda a macroestrutura é o tema “da 

hora de Jesus”. Em inter-relação com esse fio estão os temas dos sinais, como preparação para 

a chegada da hora, e o da glorificação, como exaltação de Jesus no tempo pascal. No 

conjunto, o objetivo da micronarrativa Jo 13−17 é oferecer uma explicação teológica para o 

retorno de Jesus ao Pai e a vida dos discípulos, em sua ausência. Com isso, o narrador 

determina sob qual ponto de vista o leitor deverá visualizar os acontecimentos da Paixão. 

 O segundo passo consistirá na delimitação da sequência. Para isso, usar-se-ão os 

critérios de tempo, de espaço, de personagem e de tema. A aplicação desses critérios permitirá 

definir o início e o término da sequência, assim como verificar como o narrador compôs a 

micronarrativa Jo 13─17. Constatar-se-á que o episódio da última ceia é composto por três 

                                                 
37

 Os diálogos, os monólogos e a oração de Jesus compõem a parte discursiva do relato. 
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quadros narrativos, a saber: o lava-pés (Jo 13,1-20), a declaração de Jesus (Jo 13,21─16,33) e 

a oração de Jesus (Jo 17,1-26)
38

.  

O último passo comportará uma análise dos quadros. Isso nos fará perceber como o 

narrador construiu o enredo da micronarrativa Jo 13−17. Seu ponto de partida é a tensão entre 

a incompreensão e a compreensão dos discípulos, reservada ao um tempo posterior. Cada 

quadro tem a meta de proporcionar o conhecimento sobre aspectos ligados ao retorno de Jesus 

e à vida dos discípulos, após sua partida.  

Com a análise do primeiro quadro narrativo, perguntar-se-á como o narrador construiu 

o personagem Jesus, em Jo 13,1-20. O resultado será sintetizado no final deste capítulo.     

2.1 Macroestrutura do Evangelho de João 

O Quarto Evangelho possui estrutura narrativa composta de diversas sequências 

interligadas, formando sua macroestrutura. Este conceito foi definido por Van Dijk como “a 

representação abstrata da estrutura global do significado de um texto” (VAN DIJK, 1996, p. 

55). Introduziu-o com o objetivo de descrever a semântica abstrata do conteúdo global e a 

coerência do discurso (cf. CORACINI, 2009, p. 24). 

A macroestrutura do evangelho joanino é construída a partir do fio condutor “a hora de 

Jesus”
39

. A tensão do relato inicia-se com a afirmação de Jesus: “A minha hora ainda não 

chegou” (Jo 2,4). Sua vida está marcada por uma sequência de acontecimentos que se dirigem 

para um futuro, a finalização da hora (cf. MOLONEY, 2005, p. 91).  

Entre o nó (a não chegada da hora) e o desenlace (a chegada da hora), o narrador 

apresenta Jesus realizando fatos extraordinários, denominados de sinais (gr. σημεῖα)
40

. Estes 

são instrumentos da manifestação da glória
41

. Demonstram a ação poderosa de Deus em meio 

aos homens e, consequentemente, levam a entender Jesus como a plena revelação do Pai (cf. 

TUÑI VANCELLS; ALEGRE, 1995, p. 39.40). Eles preparam e encaminham o relato para 

sua conclusão. Cada sinal antecipa a manifestação da glória do Pai e de Jesus, que terá o seu 

                                                 
38

 Para maior esclarecimento, o episódio narrativo corresponde a micronarrativa identificável pelos critérios 

delimitadores – tempo, espaço, lugar e tema – e que desenvolve seu próprio microenredo dentro do enredo 

principal (cf. MARGUERAT; BOURQUIN, 2009, p. 48; SKA, 2012. p. 34). Ele é, frequentemente, constituído 

por uma sequência de quadros narrativos, que correspondem às porções de imagem composta pelo narrador. “O 

quadro muda quando o narrador faz o leitor ver outra coisa ou quando lhe oferece outra imagem de conjunto 

[...]” (MARGUERAT; BOURQUIN, 2009, p. 48).    
39

 Cf.: Jo 1,39; 2,4; 4,21.23.52.53; 5, 25.28.35; 7,30; 8,20; 11,9; 12,23.27; 13,1; 16,2.4.21.25.32; 17,1; 19,14. 

Para aprofundar o tema da hora, cf. BROWN, 2000, p. 1631-1634. 
40

 Cf.: Jo 2,11.18.23; 3,2; 4,48.54;6,2,14.26.30; 7,31; 9,16; 10,41; 11,47; 12,18.37; 20,30. Para aprofundar o 

tema dos sinais e obras, cf.: BROWN, 2000, p. 1645-1655. 
41

 Referências ao termo glória: Jo 1,14; 2,11; 7,18; 8,54; 11,4.40; 17,5.22.24. Referências ao verbo glorificar: Jo 

7,39; 8,54; 11,4; 12,23.28; 13,31.32; 14,13; 15,8; 16,14; 17,1.2.4.5.10. 
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grande esplendor na ‘hora’, no último e grande sinal que será a morte-exaltação de Jesus (cf. 

MATEO; BARRETO, 1989, p. 259.261). 

 Do ponto de vista narrativo, a macroestrutura do Quarto Evangelho pode ser dividida 

de forma bipartida
42

, acompanhada de um prólogo e de um epílogo, resultando no seguinte 

esquema
43

: 

 Prólogo: Jo 1,1-18 

 Atividade pública de Jesus: Jo 1,19−12,50 

 Libro da Glória: Jo 13–20 

 Epílogo: Jo 21
44

 

O narrador iniciou a narrativa com um hino, considerando-o uma síntese poética de 

toda a teologia e a narração do Evangelho (cf. BROWN, 2010, p. 35)
45

. Segue com sua 

narração, apresentando Jesus como protagonista principal do relato. É testemunhado por João 

Batista (cf. Jo 1,19-34), seguido pelos primeiros discípulos (cf. Jo 1,35-50) e realiza suas 

primeiras revelações como Messias (cf. Jo 2−4).   

A revelação de Jesus continua, tendo como marco temporal as festas judaicas (cf. Jo 

5−12)
46

. Estas se tornam o lugar da revelação de Jesus e o locus theologicus do conflito entre 

Ele e a teologia judaica (cf. TUÑI VANCELLS; ALEGRE, 1995, p. 49). Esse conflito se 

intensifica a tal ponto que Jesus é praticamente condenado à morte pelo Sinédrio (cf. Jo 

11,47-53). O narrador encerra a primeira parte do relato com um breve balanço crítico da 

incredulidade de Israel (cf. Jo 12,37-50; BEUTLER, 2016, p. 312). 

A segunda parte do Evangelho (cf. Jo 13−20) é introduzida, de maneira solene, com 

Jesus consciente da chegada da sua hora e o momento de seu retorno ao Pai (cf. Jo 13,1)
47

. A 
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 Migliasso considera a estrutura bipartida como a mais provável e aquela que permite valorizar, ao máximo, a 

riqueza teológica da obra (cf. MIGLIASSO, 1979, p. 42).  
43

 Segundo Prete, os autores concordam que o Quarto Evangelho tem estrutura e plano orgânicos; porém, 

discordam na indicação deles. Em seu estudo, apresentou as várias propostas de estruturação em diversos 

autores. Concluiu que concordam na estruturação fundamental do Quarto Evangelho, porém, discordam na 

nomeação das partes da estrutura e, principalmente, da divisão interna delas (cf. PRETE, 1978, p. 66).   
44

 Estrutura baseada em Konings (cf. KONINGS, 2000, p.17). A sequência Jo 1,19−12,50 também pode ser 

chamada de Livro dos Sinais.  
45

 Moloney considera a importância do Prólogo na caracterização do personagem Jesus. O leitor já é informado 

que Jesus é a encarnação da Palavra e que a vida, a luz e a filiação divina dependem da aceitação de sua 

revelação (cf. MOLONEY, 2005, p. 58).  
46

 As festas judaicas são consideradas elemento estruturador do Evangelho (cf. BEUTLER, 2016, p. 19).  
47

 A hora já fora anunciada em Jo 11,23. Alguns autores consideram Jo 11−12 como capítulos de transição. 

Cumprem a função de encerramento da primeira parte do Evangelho e abertura da segunda parte. Alguns temas 

desta última parte já estão antecipados nestes dois capítulos, tais como: glorificação do Filho de Deus (cf. Jo 

11,14), a morte de Jesus (cf. 11,8.16.45-53), a unção para o dia da sepultura (cf. 12,1-8)  (cf. MINCATO, 2007, 

p. 53).   
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narrativa prossegue com a Última Ceia e o Discurso de Despedida (cf. Jo 13−17), 

estrategicamente localizado no Quarto Evangelho. O narrador dispõe deste episódio como 

explicação teológica do relato da Paixão-Ressurreição e a vida dos discípulos, após a partida 

de Jesus (cf. CORTÉS, 1976, p. 431). 

A narrativa avança para o final e atinge seu ponto mais alto: o relato da Paixão-

Ressurreição de Jesus (cf. Jo 18−20). Segundo Brown, o relato começa no céu (Jo 1,1), tem 

um tempo terreno, descrevendo a trajetória descendente do Filho de Deus no Livro dos Sinais, 

e retorno ao céu, com a narração da elevação de Jesus, no Livro da Glória (cf. BROWN, 

2000, p. 841). 

O narrador conclui sua obra, apresentando a finalidade de seu trabalho. Relatou os 

sinais para que os leitores acreditem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus e, crendo, tenham 

a vida em seu nome (cf. Jo 20,31). Encerra a narrativa com a última aparição de Jesus 

Ressuscitado (cf. Jo 21,1-23) e uma segunda conclusão de todo o Evangelho (cf. Jo 21,24). 

2.2 O gênero narrativo-dramático 

A macroestrutura do Evangelho de João é composta de sequências mistas. Hong, 

referindo-se a Kysar, afirma que o padrão narrativo do Quarto Evangelho não é monótono. 

Alterna narração
48

 e discurso puro
49

; e integra narração com o discurso
50

 (cf. HONG, 2004, p. 

203).  

Dodd estudou a macroestrutura do Quarto Evangelho e observa que os episódios 

tendem a passar da narrativa, através do diálogo, para o monólogo ou, pelo menos, para uma 

forma de diálogo, cuja fala mais longa pertence ao personagem principal. As narrativas e os 

discursos são relacionados por um tema dominante. Os fatos narrados são interpretados pelos 

discursos, assim como o discurso recebe sua expressão dramática por meio da narração (cf. 

DODD, 2003, p. 495-496). 

A título de exemplo, podemos estruturar o Livro da Glória da seguinte forma: 

narrativa (Jo 13,1-30) – discurso (Jo 13,31−17,26) – narrativa (Jo 18,1−20,29). A Última Ceia 

e seu discurso tornam-se interpretação do relato da Paixão. “O lava-pés do capítulo 13 expõe 

dramaticamente o significado da morte de Jesus” (BROWN, 2000, p. 842)
51

. 

                                                 
48

 Cf.: Jo 2,1-11; 4,43-54; 12,12-19; 18,1−19, 42. 
49

 Cf.: Jo 7,10-52; 8,12-59; 14,1−17,26. 
50

 Cf.: Jo 4,1-42; 5,1-47; 9,1−10,42; 11,1-44; 13,1-38. 
51

 Limitamos a estruturação do livro da Glória por interessar à nossa pesquisa. Para o estudo da relação entre 

narração e discurso no Livro dos Sinais, cf.: DODD, 2003, p. 380.495-496; PASQUETTO, 1983, p. 52-54. 
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Esta interação de gêneros revela um estilo narrativo denominado, por Konings, de 

gênero narrativo-dramático (cf. KONINGS, 2000, p. 19). Hong estudou os elementos que 

demonstram a teatralidade do Quarto Evangelho e afirma que o narrador decidiu-se por um 

modo narrativo mais ou menos mimético. Em uma narração dramática, a presença do narrador 

é bastante reduzida (cf. KONINGS, 2004, p. 211-229). 

O gênero narrativo-dramático é a forma que o narrador escolheu para conferir 

vivacidade e atualidade ao seu relato. Alternando narrativas, diálogos e monólogos, quer fazer 

com que o leitor tenha contato direto com o protagonista da história. A macroestrutura do 

Quarto Evangelho foi construída de forma que os principais ensinamentos sejam oferecidos 

diretamente ao leitor pela boca de Jesus. O modelo adotado gerou uma macroestrutura 

complexa, fazendo com que o significado da obra esteja na interação entre narrativa, diálogo e 

monólogo (cf. MARGUERAT; BOURQUIN, 2009, p. 71).  

2.3 A delimitação e o enredo da micronarrativa Jo 13−17 

O primeiro passo na análise de um texto é sua delimitação. Daí ser necessário operar 

um recorte em Jo 13−17, para saber onde começa e termina como conjunto coerente de 

sentido. Para Marguerat e Bourquin, isto já é um “primeiro passo interpretativo que, 

delimitando uma unidade produtora de sentido, abre a leitura e programa sua regulagem” 

(MARGUERAT; BOURQUIN, 2009, p. 43). 

Para operar este recorte, dispomos de quatro critérios: tempo, lugar, personagem e 

tema: 

 Critério de tempo: identificação das mudanças cronológicas das cenas; 

  Critério de lugar: percepção das mudanças espaciais das cenas; 

  Critério de personagens: verificação dos movimentos actanciais no relato – 

entrada ou saída dos personagens nas cenas. 

 Critério de tema: o eixo temático que permeia a narrativa e a unifica, 

independente da alteração nos demais critérios. Esse critério é adicional. 

O critério de tempo aparece no v. 1, com a indicação “Antes da Festa da Páscoa”. Essa 

referência temporal contém um imenso alcance teológico (cf. LÉON-DUFOUR, 1996, p. 14). 

Nessa festa, celebrava-se a libertação do povo de Israel do Egito. Para o narrador, ela ganhou 

um novo significado por marcar o retorno de Jesus ao Pai. Jesus, tendo consciência disso, 

prepara os discípulos para tal acontecimento (cf. TUÑI VANCELLS, 2012, p. 161). Por meio 
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de outra indicação temporal, o narrador enquadra a cena narrativa durante uma ceia e 

apresenta os personagens: Jesus, o diabo, Judas e os demais discípulos (cf. Jo 13,2.4)
52

. 

Quanto ao critério de lugar, não há referência do local onde aconteceu a ceia. No 

entanto, o importante está em perceber que, em Jo 18,1, o narrador mostrou Jesus e seus 

discípulos saindo do lugar onde estavam. Dirigiram-se para um jardim, do outro lado da 

torrente do Cedron. Também Judas, com um grupo de soldados, entram nesse jardim, para 

prender Jesus (cf. Jo 18,3). A mudança tempo – deixar o marco temporal da ceia –, o 

deslocamento espacial – deslocamento para o Jardim – e a presença de novos personagens 

indicam a mudança de cena e o início de uma nova unidade literária, diferente da cena em Jo 

13−17. 

O retorno do personagem Jesus ao Pai é o tema que percorre e entrelaça os quadros 

narrativos de Jo 13−17. Esse tema encabeça os três momentos chave dessa micronarrativa.  

O episódio da última ceia inicia-se com a indicação de que o personagem Jesus está 

consciente da chegada da sua hora de passar deste mundo para o Pai (cf. 13,1) e que de Deus 

saíra e para Deus voltava (cf. 13,3). Seu retorno ao Pai o motiva a levantar-se, na ceia, e 

realizar o gesto do lava-pés (cf. 13,4-5.13). Com a saída de Judas da ceia (cf. 13,30), o 

personagem Jesus introduz seu discurso, referindo-se à sua partida e a impossibilidade de os 

discípulos o seguirem, naquele momento (cf. 13,33). A partir disso, tematizará seu retorno ao 

Pai. Ao final do discurso, o personagem Jesus eleva os olhos para o céu e diz: “Pai, chegou a 

hora” (Jo 17,1). A chegada da hora do seu retorno ao Pai o motiva à oração (cf. 17,1-26). A 

partir de Jo 18─20, o retorno ao Pai deixa de ser tema explicativo de Jesus. A narrativa 

seguirá com os acontecimentos que proporcionarão seu retorno ao Pai: a prisão (18,1-12), o 

julgamento e a condenação (18,13─19,16), a crucifixão e a morte de Jesus (19,17-42), a 

ressurreição e a aparição de Jesus aos discípulos (20,1-29). 

O narrador almeja, com a micronarrativa Jo 13−17, esclarecer o leitor a respeito da 

partida de Jesus e do relacionamento com ele, no tempo de sua ausência. 

Determinados os limites literários da micronarrativa Jo 13−17, passemos a algumas 

considerações sobre o enredo
53

.  

                                                 
52

 Em Jo 12, as indicações temporais referem-se ao sexto e quinto dia antes da Páscoa (cf. vv. 1.12). Jesus está 

no caminho para Jerusalém (cf. v. 12) e, em seguida, sai e se esconde da multidão (v. 36). Os personagens em 

torno de Jesus são: uma grande multidão (vv. 12.29), alguns gregos (v. 20) e os discípulos (v. 22). Esses indícios 

diferem totalmente dos capítulos seguintes, o que indica um episódio diferente de Jo 13−17 e unidade literária 

própria.    
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Após a situação inicial (cf. Jo 13,1-5), o narrador estabelece a tensão no relato (cf. Jo 

13,6-11). Com a resistência de Pedro em permitir ter seus pés lavados, Jesus diz-lhe: “Agora 

não entendes (gr. οἶδα) o que estou fazendo, mais tarde compreenderás (gr. γινώσκω)” (Jo 

13,7)
54

. Com essa afirmação, o narrador delimita um caminho para os discípulos: devem 

passar da incompreensão à compreensão. Toda ação e palavra de Jesus a partir disso têm esse 

objetivo. Para De la Potterie, “o meio através do qual alcançam este conhecimento é o 

ensinamento que Jesus lhes oferece” (DE LA POTTERIE, 1992, p. 310). 

Os indícios literários que confirmam o caminho adotado pelo narrador são: a presença 

constante dos verbos γινώσκω e οἶδα e o uso do recurso literário do mal-entendido
55

. Nesse 

recurso, Jesus faz uma afirmação ambígua ou com sentido oculto. Os interlocutores a 

interpretam literal e equivocadamente ou se insurgem contra ela. Essa atitude oferece a 

oportunidade para Jesus ou (menos frequentemente) para o narrador explicar a afirmação (cf. 

MARGUERAT; BOURQUIN, 2009, p. 136). Com isto, o leitor é guiado à compreensão e ao 

aprofundamento do mistério de Cristo e do mistério do ser humano (cf. MANNUCCI, 2005, 

p. 61)
56

.  

Uma vez que o narrador estabeleceu a passagem da incompreensão à compreensão 

como eixo de construção do enredo, também determinou os quadros narrativos que compõe o 

episódio da última ceia, em Jo 13−17. Iniciou o percurso com o personagem Jesus lavando os 

pés dos discípulos e explicando do seu gesto (cf. Jo 13,1-20); em seguida, o personagem 

Jesus, por meio de uma contundente declaração, anuncia a traição (cf. Jo 13,21-30) e discursa, 

dando a conhecer aos discípulos seu retorno ao Pai e a vida deles após sua partida (cf. Jo 

13,31−16,33). Por fim, esse caminho atinge o ápice com sua oração ao Pai em favor dos 

discípulos (cf. Jo 17). Nessa oração, ele afirma categoricamente que os discípulos atingiram o 

conhecimento (cf. Jo 17,7.8.25.26a). No entanto, trata-se de um processo inacabado, pois lhes 

fará conhecer ainda mais (cf. Jo 17,26b)
57

. O narrador conduziu a micronarrativa até quase à 

                                                                                                                                                         
53

 “O enredo, enquanto encadeamento de fatos, se assenta sobre a presença de uma tensão interna entre esses 

fatos, que deve ser criada desde o início da narrativa, entretida durante seu desenvolvimento e que deve ser 

solucionada no desenlace” (BOURNEUF; QUELLET, apud MARGUERAT; BOURQUIN, 2009, p. 57).  
54

 O verbo γινώσκω designa o conhecimento alcançado por meio de um processo; chega-se a ele por um exame 

atento, uma informação recebida, uma experiência, um raciocínio etc. O enfoque está no caráter progressivo do 

conhecimento. O verbo οἶδα designa o conhecimento, enquanto adquirido, considerado em si mesmo. O enfoque 

está no caráter absoluto do conhecimento. Com esse verbo, o narrador sublinha o conhecimento perfeito e 

sobrenatural de Jesus, especialmente dos eventos relativos à “hora” (cf. DE LA POTTERIE, 1992, p. 

304.308.310).    
55

 Ocorrências do verbo γινώσκω em João (cf. Jo 13,7.12.28.35; 14,7.9.17.20.31; 15,18; 16,3.19; 17, 

3.7.8.23.25). Ocorrências do verbo οἶδα (cf. Jo 13,1.3.7.11.17.18; 14,4.5; 15,15.21; 16,18.30).    
56

 Para aprofundar o tema do mal-entendido no Quarto Evangelho, cf. MANNUCCI, 2005, p 57- 65. 
57

 Além dos verbos γινώσκω e οἶδα, João usa o verbo γνωρίζω para referir-se ao conhecimento. Este verbo 

aparece somente três vezes no Quarto Evangelho, sendo uma vez em Jo 15,15 e duas vezes em Jo 17,26. 
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total resolução, produzindo um desenlace aparente. Em seguida, fez com que a tensão 

narrativa aumentasse novamente para que o conhecimento dos discípulos possa atingir seu 

cume no tempo pascal, momento da plena revelação de Jesus (cf. BAR-EFRAT, 2003, p. 

157). Esses quadros narrativos delimitam a micronarrativa Jo 13−17, constituindo-a como 

unidade literária própria dentro do conjunto do relato.       

2.4 O lava-pés: Jo 13,1-20 

O lava-pés é o primeiro quadro narrativo da estratégia narrativa do narrador em Jo 

13−17. Ele é composto por três momentos: o gesto do lava-pés (cf. vv. 2-5), o diálogo de 

Pedro e Jesus (cf. vv. 6-11) e a explicação do gesto do lava-pés (cf. vv. 12-20), precedidos de 

um prólogo (cf. v. 1).   

O narrador optou por uma sequência mista, constituída por narrativa e discurso. A 

unidade do quadro narrativo está na inter-relação desses dois gêneros literários (cf. DODD, 

2003, p. 495). A transição de um gênero para outro é realizada pelo narrador através da 

pergunta de Jesus ao final do seu gesto: “Entendeis o que eu vos fiz?” (v. 12). O discurso terá 

a função de conduzir o leitor ao significado do lava-pés (cf. PEREIRA, 2013, p. 57). Para 

Konings, a narração oferece um gesto indicativo (o que é dado como dom) e o discurso 

comporta uma palavra imperativa (o que se deve fazer como imitação a Jesus) (cf. 

KONINGS, 2000, p. 291)
58

.  

2.4.1 O prólogo: Jo 13,1 

O narrador inicia a segunda parte do evangelho com um versículo solene, retomando o 

tempo narrativo de Jo 11,55. Permanece o marco temporal das celebrações judaicas: a festa da 

Páscoa. Esta festa é de extrema importância para o judaísmo. Marca o tempo da libertação do 

Egito, o nascimento da comunidade e resume toda a história do povo de Israel (cf. Ex 12,1-

37; ZEVINI, 1995, p. 336).  

Sucessivamente, o narrador apresenta, através da consciência de Jesus, outro dado 

temporal decisivo: a chegada da hora. Refere-se à Páscoa de Jesus, “seu êxodo pessoal e 

definitivo” (cf. MATEO; BARRETO, 1982, p. 588). É a partida de Jesus do mundo terreno 

                                                 
58

 Reproduz-se, aqui, o quadro explicativo da cena do lava-pés, em Jo 13,2-20, oferecido por KONINGS, 2000, 

p. 291.  

- vv. 2-11: indicativo: o dom de Jesus - vv. 12-20: imperativo: exortação e missão 

Compreensão cristo-soteriológica: aceitação do gesto 

salvífico, único e insubstituível, de Jesus. 

Aplicação parenética, exortativa: “imitação de Cristo” 

no serviço humilde e na missão do discipulado.  
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para o mundo do Pai
59

. O momento decisivo desta “hora” é o da morte de Jesus na véspera do 

dia da Páscoa (cf. Jo 19,14.31). Esta promove o êxodo de Jesus e, consequentemente, a 

libertação de toda a nação (cf. 11,49-51). A condenação e a morte de Jesus coincidem com a 

imolação do cordeiro pascal para a celebração da festa (cf. PANIMOLLE, 1986, p. 169)
60

. 

O narrador oferece o ponto de vista geral da segunda parte do Evangelho, permitindo 

ao leitor acessar a intimidade de Jesus. Dessa focalização interna, destacam-se três elementos: 

o verbo saber (gr. οἶδα), uma metáfora espacial e o verbo amar (gr. ἀγαπάω). Em primeiro 

lugar, Jesus sabia o que estava para acontecer
61

. Não foi pego de surpresa; ao contrário, 

aceitou seu destino. “Livremente e com perfeito conhecimento de causa, [Jesus] realizou até 

em seus últimos detalhes o programa que o Pai lhe havia designado, segundo as Escrituras” 

(BUSSCHE, 1972, p. 466). Em segundo lugar, para falar da morte de Jesus, o narrador usa 

uma metáfora espacial: passar (gr. μεταβῇ) deste mundo para o Pai (cf. SCHNACKENBURG, 

1980, p 40). Além deste sintagma, outros são empregados sem nenhuma conotação negativa. 

Os últimos momentos trágicos de Jesus são vistos de maneira positiva pelo narrador
62

. Por 

fim, o narrador destaca o verbo amar
63

. Este verbo é o mais importante do versículo e possui 

duas formas. A primeira forma (gr. ἀγαπήσας) é um particípio aoristo ativo com valor 

temporal que abarca toda a vida de Jesus, como seu sentimento fundamental (cf. MERCIER, 

2005, p. 28). A segunda forma (gr. ἠγάπησεν) é um indicativo aoristo ativo que aponta para um 

acontecimento preciso da vida de Jesus. Unido à expressão “até o fim” (gr. εἰς τέλος), assume 

valor temporal e qualitativo, indicando um amor manifestado até o último momento da sua 

vida na cruz (cf. Jo 19,30) e, ao mesmo tempo, até o extremo, até a perfeição (cf. 

WIKENHAUSER, 1967, p. 377). 

Com estes três elementos, o narrador conduz o olhar do leitor para ver os momentos 

mais trágicos da vida de Jesus de maneira positiva. São as lentes que permitem ver os 
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 O narrador opera uma personalização no conceito de lugar. A passagem será do espaço localizado (o mundo) 

para um espaço personalizado (o Pai) (cf. PASQUETTO, 1983, p. 291).  
60

 No início do Evangelho, João Batista testemunha a chegada de Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o 

pecado do mundo (cf. Jo 1,29). 
61

 O conhecimento sobrenatural (cf. Jo 6,61.64; 13,1.11; 18,14; 19,28) é uma marca do Jesus joanino. É a 

maneira pela qual o narrador mostra Jesus dono de si mesmo e dominador de todos os acontecimentos (cf. 

ALDAY, 2010, p. 355). 
62 

O verbo ἀποθνῄσκω (morrer) aparece 28 vezes no Quarto Evangelho, estando ausente na sequência narrativa 

Jo 13−17. Apenas 6 casos referem-se à morte de Jesus. O substantivo θάνατος (morte) aparece somente 8 vezes, 

ausente na mesma sequência e apenas em 2 casos refere-se a Jesus. Para falar da morte de Jesus, são usados os 

seguintes verbos: ὑπάγω (ir – 11vezes), πορεύω (andar – 6 vezes), ἀπέρχομαι (afastar-se – 2 vezes), ἔρχομαι (ir – 

2 vezes),  ἀφίημι (deixar – 1 vez), μεταβαίνω (passar – 1 vez).  
63

 No Livro dos Sinais, o verbo ἀγαπάω aparece 7 vezes e o substantivo ἀγάπη, apenas 1 vez. No Livro da 

Glória, são 30 ocorrências para o verbo ἀγαπάω e 6 ocorrências para o substantivo ἀγάπη. Isso mostra a 

importância do tema do amor na segunda parte do Evangelho.    
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acontecimentos a partir da visão do narrador e do próprio Jesus. Para Panimolle, Jo 13,1 “nos 

indica a chave de leitura de toda a perícope” (PANIMOLLE, 1986, p. 180). 

2.4.2 O gesto do lava-pés: Jo 13,2-5 

Depois do versículo introdutório, o narrador especifica o episódio com outra 

informação: durante a ceia (cf. v. 2)
64

. Esse dado oferece o enquadramento social da 

micronarrativa. A ceia judaica é repleta de valor social e espiritual, espaço de comunhão, de 

alianças e de hospitalidade
65

. Cria-se uma atmosfera de intimidade na reunião de Jesus com 

seus discípulos e reforça seu gesto de amor por eles (cf. LÉON-DUFOUR, 1996, p. 21).  

Com um dos seus típicos comentários, o narrador apresenta um contraste nesse 

ambiente de relações fraternas
66

. Revela as intenções do coração de Judas, movido pelo diabo 

para que traísse Jesus. Em contraposição, Jesus é movido pelo Pai. Tem consciência da 

autoridade
67

 recebida dEle, da sua origem e de seu destino
68

. A terrível traição é posta diante 

da majestosidade de Jesus. Ele é o personagem central do relato (cf. CANCIAN, 1978, p. 86). 

Nesses versículos iniciais, o narrador contextualizou a micronarrativa, caracterizou os 

personagens e, por meio de sua onisciência, despertou a atenção do leitor para os dois níveis 

de realidade envolvidos no drama: o cósmico e o espiritual. No primeiro nível, está Jesus e 

Judas, e, no segundo, o Pai e o diabo. O leitor é instado a superar a visão superficial e 

meramente terrena para julgar segundo o plano da revelação e salvação, a fim de alcançar 

uma visão mais profunda dos fatos (cf. BUSSCHE, 1972, p. 467). 

Com o episódio contextualizado, o narrador se concentra nas ações de Jesus. Seus 

movimentos são descritos com verbos no presente histórico para conferir vivacidade ao 

relato
69

. Jesus se levanta (gr. ἐγείρεται), depõe (gr. τίθησιν) o manto e cinge-se (gr. διέζωσεν) 

com uma toalha. Segundo Konings, Jesus depôs sua imagem de mestre e assumiu a condição 

de servo (cf. KONINGS, 2000, p. 294). Outros autores também relacionam o verbo “depor” 
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 As opiniões dos autores divergem quanto ao caráter da ceia. Para alguns é a ceia pascal, como nos sinóticos; 

para outros, é uma ceia comum, não deixando de reconhecer  sua importância. Cancian oferece um excurso sobre 

o tema (cf. CANCIAN, 1978, p. 80-85). As discussões sobre esse assunto fogem à nossa pesquisa.  
65

 Cf.: Gn 26,30; Gn 31,54; Ex 24,9-11. 
66

 Sobre as intervenções do narrador no relato através de seus comentários explícitos, conferir a nota 20. 
67

 Cf.: Jo 3,35; 5,27; 10,18; 17,2. 
68

 Conforme Hong, as referências à origem de Jesus são importantes analepses que o caracterizam. Elas dizem 

respeito à sua identidade de enviado pelo Pai, destacando sua origem transcendental (cf. HONG, 2004, p. 143-

144). Cf.: Jo 3,16; 7,16.18.28-29; 8,26.42; 11,42; 12,49; 14,24; 17,3. 
69

 Os tempos verbais usados na narrativa são os tempos do passado (pretérito, imperfeito e mais-que-perfeito). 

No entanto, o narrador pode usar o presente do indicativo para descrever fatos ocorridos, criando a ilusão de que 

eles acontecem no momento da fala. O uso deste recurso confere vivacidade à narração e produz, no leitor, a 

sensação de estar presente na cena (cf. WALLACE, 2009, p. 526).  
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de Jo 13,4 com seu uso em Jo 10,11.15.17, para descrever a oferta da vida de Jesus. 

Simbolicamente, depor o manto significa dar a vida; refere-se à morte de Jesus e evoca o 

mistério da Paixão (cf. MERCIER, 1995, p. 31).  

Jesus derrama (gr. βάλλει) água na bacia e começa a lavar (gr. ἤρξατο νίπτειν) os pés 

dos discípulos. É um gesto incomum durante uma ceia judaica. As abluções acontecem antes 

do banquete. Isso mostra a importância do momento e o significado simbólico da ação. Na 

tradição judaica, lavar os pés de alguém é sinal de hospitalidade, realizado unicamente por um 

escravo não judeu
70

. Jesus se coloca na posição de servo, realizando um gesto de profunda 

humildade. Este gesto simboliza “a hora de Cristo, isto é, o dom supremo da sua vida em 

favor dos seus amigos, com a morte humilhante da cruz” (PANIMOLLE, 1986, p. 171). É 

uma ação simbólica e profética da kénosis de Cristo que se dará na cruz, local da total doação 

de sua vida como expressão máxima do seu amor (cf. STRATHMANN, 1973, p. 326)
71

.  

2.4.3 O diálogo entre Pedro e Jesus: Jo 13,6-11 

Nos vv. 6-11, a narração é interrompida e o narrador se afasta para permitir o diálogo 

entre os personagens. Seu papel limita-se a introduzir a fala de Pedro e a de Jesus. 

Pedro reage com espanto ao gesto de Jesus, revelando sua incompreensão: “Senhor, tu 

(gr. σύ) vais lavar-me (gr. μου νίπτεις) os pés?” (v. 6). O título Senhor e os pronomes pessoais 

σύ e μου acentuam a distância entre os dois personagens. Na concepção social de Pedro, o 

mestre está acima do discípulo e cabe a este servi-lo, demonstrar-lhe respeito e devoção. Não 

aceita a inversão de papéis (cf. LEÓN-DUFOUR, 1996, p. 24). Anteriormente, já havia 

declarado sua fé em Jesus: “Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de 

Deus” (Jo 6,69)
72

. Entretanto, permanece preso às concepções messiânicas antigas e não 

aceita que o Messias se rebaixe (cf. BUSSCHE, 1972, p. 472). A veneração amorosa ao 

mestre o impede de aceitar que Jesus se humilhe, servindo-o como um escravo (cf. 

STRATHMANN, 1973, p. 326). 

A resposta de Jesus à resistência de Pedro produz uma tensão-suspense no relato (cf. 

CANCIAN, 1978, p. 92): “Agora não entendes (gr. οἶδας) o que estou fazendo; mais tarde 
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 O gesto do lava-pés também pode  ser realizado pelo discípulo em sinal de devoção ao seu mestre ou como um 

ato de amor, praticado pela esposa ao seu marido (cf. BROWN, 2000, p. 871). 
71

 Cf. Fl 2,5-11. 
72

 O narrador usou os verbos crer (gr. πεπιστεύκαμεν) e reconhecer (gr. ἐγνώκαμεν) no perfeito. O tempo do 

perfeito descreve uma ação passada cujos resultados permanecem no presente. Neste sentido, Pedro creu e 

permanece crendo (cf. WALLACE, 2009, p. 573).    
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compreenderás (gr. γνώσῃ)” (v. 7)
73

. Pedro ainda não é capaz de ultrapassar o plano natural 

dos acontecimentos e alcançar o sentido mais profundo do gesto de Jesus (cf. ALDAY, 2010, 

p. 358). O seu agora (gr. ἄρτι) é contraposto a um indeterminado depois (gr. μετά ταῦτα) (cf. 

SCHNACKENBURG, 1980, p. 44). Esse suspense leva o leitor a se perguntar quando Pedro e 

os demais discípulos compreenderão estas coisas (cf. MOLONEY, 2005, p. 394). O narrador, 

pela boca de Jesus, indica que os discípulos deverão passar da incompreensão à compreensão. 

Seguindo as indicações do próprio relato, os pesquisadores concordam que a compreensão 

futura se dará à luz do mistério pascal, quando o Espírito Santo for enviado aos discípulos (cf. 

ZEVINI, 1995, p. 340; LÉON-DUFOUR, 1996, p. 24)
74

. 

Pedro insiste em sua objeção. Elevou-a a níveis extremos ao dizer: “Nunca (gr. οὐ μή) 

lavarás os meus pés para sempre (gr. εἰς τὸν αἰῶνα) (v. 18a)75. No entanto, a resposta de Jesus 

também torna-se incisiva: “Se eu não te lavar, não terás parte comigo” (v. 18b). Não ter parte 

é uma expressão semítica que indica a ruptura de relações (cf. SANCHÉZ, 2001, p. 301)
76

. 

Por outro lado, ‘ter parte’ (gr. ἔχεις μέρος) é uma expressão bíblica usada para falar da 

herança da Terra Prometida que Deus concedeu ao povo de Israel
77

. Jesus quer compartilhar 

com seus discípulos a casa do Pai, a nova terra prometida
78

. Recusar seu gesto é romper com 

Ele e não participar dos efeitos de sua obra messiânica (cf. KONINGS, 2000, p. 295).  

Pedro aceita o gesto de Jesus, mas continua sem entendê-lo. Impulsionado por seu 

grande afeto e medo de separar-se de Jesus, vai para o outro extremo. Quer expressar sua total 

disposição para a comunhão com Jesus, solicitando a lavagem de outras partes do corpo (cf. v. 

9). Julga agora que, quanto mais for lavado, maior será sua herança e sua ligação com o 

mestre (cf. BROWN, 2000, p. 874; BEUTLER, 2016, p. 324). O narrador conserva em Pedro 

os mesmos traços de caráter dos evangelhos sinópticos: temperamento irrequieto, impulsivo e 

exagerado (cf. MARTÍN-MORENO, 2010, p. 209).  

Novamente Jesus responde a má interpretação de Pedro. Segundo Léon-Dufour, Ele 

usa uma espécie de provérbio: “Quem tomou banho não precisa lavar senão os pés, pois está 

inteiramente limpo. Vós também estais limpos, mas não todos” (v. 10; cf. LÉON-DUFOUR, 
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 Sobre os verbos  γινώσκω e οἶδα, cf. notas 54 e 55. 
74

 Indicações do Evangelho sobre a compreensão dos discípulos no tempo do mistério pascal, encontram-se em  

Jo 2,22; 12,16; 14,26; 16,12-14; 21,12. 
75

 Tradução literal.  
76

 Cf.: 1Rs 12,16; Sal 50,18; Mt 24,51; Lc 12,46; At 8,21. 
77

 Cf.: Nm 18,20; Dt 12,12; 14,27. 
78

 Cf.: Jo 14,2-3; 17,24. 
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1996, p. 25)
79

. Essa afirmação é esclarecida com as seguintes palavras de Jesus: “Vós já estais 

limpos por causa da palavra que vos tenho falado” (Jo 15,3). O narrador usou o verbo falar 

(gr. λαλέω) no perfeito para indicar o início do ministério da revelação de Jesus no passado e 

que continua em andamento, inclusive com os seus efeitos sobre os discípulos
80

. Estes 

aderiram ao projeto de Jesus ao declarar que só Ele tem palavras de vida eterna (cf. Jo 6, 68). 

Para Alday, Jesus é a própria Palavra de Deus e o contato dos discípulos com Ele os purificou 

a fundo (cf. ALDAY, 2010, p. 359).  

No entanto, Jesus faz, veladamente, o primeiro anúncio da traição ao dizer que nem 

todos estão limpos. O narrador, participativo, completa a afirmação, destacando o 

conhecimento de Jesus: “Ele já sabia quem o iria entregar” (v. 11a). Mais uma vez reforça a 

ideia de que Ele não foi pego de surpresa. Ao contrário, tinha pleno domínio do seu destino e, 

conscientemente, ingressou no mistério da sua paixão (cf. BEUTLER, 2016, p. 325).   

2.4.4 Jesus explica o gesto do lava-pés: Jo 13,12-20 

Terminado o diálogo entre Pedro e Jesus, o narrador retoma a narração para indicar o 

fim do lava-pés, entregar a palavra a Jesus e se ausentar novamente. Faz o leitor ver Jesus 

tomar seu manto e voltar para seu lugar
81

. Anteriormente, com a retirada do manto, 

preocupou-se em mostrar Jesus cingindo-se com uma toalha. Ao término do lava-pés, não faz 

nenhuma referência a retirá-la. Quer indicar com isso que o serviço permanece como 

característica constante de Jesus (cf. SANCHÉZ, 2001, p. 304). 

Após esses gestos, Jesus faz uma pergunta retórica aos discípulos: “Entendeis o que eu 

vos fiz?” (v. 12). Não espera a resposta, pois Ele mesmo responderá. A função da pergunta é 

chamar a atenção dos discípulos e, consequentemente, do leitor (cf. MOLONEY, 2005, p. 

388). 

A explicação de Jesus parte do ponto de vista dos discípulos: “Vós me chamais de 

Mestre e Senhor; e dizeis bem, porque sou” (v. 13). Concorda com eles e mostra a 

consequência disso: “Se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os 

                                                 
79

 Os manuscritos apresentam duas versões para Jo 13,10. Um grupo reduzido apresenta uma versão curta, sem a 

expressão ‘senão os pés’. Um grupo maior traz a versão longa, com a inclusão dessa expressão. Para alguns 

pesquisadores, a versão curta é a mais original (cf. SCHNACKENBURG, 1980; MERCIER, 1995, LÉON-

DUFOUR, 1996). Segundo Moloney, a pesquisa recente considera a versão longa como a original (cf. 

MOLONEY, 2005, p. 391. A versão mais próxima do original a ser adotada ainda permanece como questão 

aberta.    
80

 Sobre o aspecto verbal do perfeito, cf. nota 72. 
81

 Tomar (gr. λαμβάνω) o manto evoca a ressurreição. O verbo λαμβάνω, presente em Jo 13,12, também se 

encontra em Jo 10, 17-18 para descrever o poder do Bom Pastor em tomar de novo sua vida, oferecida 

voluntariamente em sacrifício por suas ovelhas (cf. MERCIER, 2005, p. 35).  
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pés uns aos outros” (v. 14). O que eles têm por conceito, Jesus quer transformar em práxis. 

Faz isso não apenas por palavras, mas com gestos concretos, tornando-se o modelo para os 

discípulos (cf. BLANK, 1988, p. 48). 

Os discípulos estão acostumados com uma estrutura social em que os senhores e 

mestres são servidos
82

. Jesus inverte essa lógica e se põe a servir. Resseguie denomina isso de 

‘desfamiliarização’, ou seja, tornar estranho o costumeiro e familiar para alcançar um novo 

olhar, uma nova perspectiva (cf. RESSEGUIE, 2008, p. 30). Ele afirma: “Um ponto de vista 

anestesiado, embotado pelo hábito e pelos estereótipos deve ser considerado ultrapassado e 

gasto para que uma perspectiva revitalizada substitua aquela em uso” (RESSEGUIE, 2008, p. 

31). 

Jesus contrapõe as convenções sociais que regulavam o relacionamento entre as 

autoridades e os subordinados para estabelecer novos parâmetros de relacionamento entre 

seus discípulos. Estes, e concomitantemente o leitor, são forçados a se porem em confronto 

com as regras e os valores da cultura dominante (cf. RESSEGUIE, 2008, p. 32). Com o gesto 

do lava-pés, simbolizando sua entrega na cruz como expressão máxima do seu amor, Jesus 

instituiu “o serviço como lei fundamental e como norma de vida para toda a comunidade de 

fé” (ZEVINI, 1995, p. 343). Com isso, não exortou apenas à prática de uma ação moral, mas à 

imitação de sua autodoação (cf. MOLONEY, 2005, p. 389). Jesus diz: “Dei-vos o exemplo 

(gr. ὑπόδειγμα) para que façais assim como eu fiz para vós” (v. 15). Segundo León-Dufour, o 

termo ὑπόδειγμα tem conotação visual, no sentido de imagem, de modelo, e não apenas no 

sentido de ‘exemplo’, no âmbito da ordem moral. Assim como o Filho faz o que vê o Pai 

fazer, também os discípulos deverão fazer o que veem Jesus fazer (cf. Jo 5,19-20). O 

comportamento dele torna-se causa e norma para o comportamento dos discípulos entre si (cf. 

LÉON-DUFOUR, 1996, p. 29).  Para estimular a imitação, Jesus usa uma expressão solene 

com o duplo ἀμήν e a afirmação da bem-aventurança dos discípulos (cf. PANIMOLLE, 1986, 

p. 173)
83

. A felicidade está em seguir o exemplo do mestre (cf. vv. 16-17). Não é 

simplesmente realização psicológica, mas participação nos bens de salvação (cf. KONINGS, 

2000, p. 297). 

No entanto, Jesus não fala de todos os discípulos. Sabe quem escolheu e que há um 

traidor entre eles. O anúncio antecipado não só mostra o conhecimento do fato, mas também 
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 Cf.: Mt 20,25-26; Mc10, 42-43. 
83

 O vocábulo ἀμήν significa “enfática confirmação daquilo que é dito – verdadeiramente, de fato, é verdade” 

(LOUW; NIDA, 2013, p. 599). As frases com o duplo ἀμήν aparecem 25 vezes no Quarto Evangelho. Jesus as 

utiliza em suas revelações principais. Tem por conteúdo o mistério de sua pessoa e de sua missão (cf. LÉON-

DUFOUR, 1989, p. 157).   
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sua intepretação. A traição de Judas faz parte do desígnio salvífico, pois cumpre a Escritura 

(cf. v. 18). Esta já preanunciara que o Messias seria traído por um dos seus amigos mais 

íntimos (cf. Sl 41,10). Para Panimolle, a denúncia antecipada reveste-se de valor apologético, 

pois favorecerá a fé dos discípulos na divindade de Cristo (cf. PANIMOLLE, 1986, p. 174). 

Jesus disse: “Desde já, antes que aconteça, eu vo-lo digo, para que, quando acontecer, 

acrediteis que Eu Sou” (v. 19). A fórmula ἐγώ εἰμι indica que Jesus é a única revelação do 

Pai, “é a presença do divino na história humana” (MOLONEY, 2005, p. 393)
84

. Depois do 

acontecimento da cruz, os discípulos saberão que até a traição e a intervenção do diabo 

contribuíram para a glorificação de Jesus (cf. SCHNACKENBURG, 1980, p. 53). 

Jesus finaliza seu discurso com um dito solene: “Em verdade, em verdade, vos digo: 

quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe; e quem me recebe, recebe aquele que me 

enviou” (v. 20). Esse dito quer reforçar a gravidade da rejeição do traidor. A rejeição como 

não acolhida à revelação já foi acenada em outras partes do relato (cf. PANIMOLLE, 1986, p. 

175)
85

. Além disso, o narrador quer se dirigir ao leitor pela voz de Jesus. O pronome 

indefinido “quem” foi usado duas vezes. Hong diz que o uso desses pronomes, chamados por 

ele de generalizadores, permite a inclusão do leitor na comunicação (cf. HONG, 2004, p. 

335)
86

. Este é instado à acolhida de Jesus e à proposta de vida que Ele apresentou. Não 

acolhê-lo, “é reviver a mesma experiência que viveu o traidor” (ZEVINI, 1995, p. 345). 

2.5 Síntese do quadro narrativo “O lava-pés” 

Esse capítulo propôs-se a colocar em prática os pressupostos teóricos do capítulo 

anterior e aplicar o método da Análise Narrativa Bíblica em Jo 13,1-20.  

O ponto de partida da análise foi a constatação da macroestrutura do Quarto 

Evangelho. O fio condutor que perpassa por toda a macroestrutura é o tema da hora de Jesus. 

A vida de Jesus está marcada pela chegada da hora. No diálogo com sua mãe, Jesus afirma: 

“A minha hora ainda não chegou” (Jo 2,4). Estabeleceu-se, aí, uma tensão a ser resolvida no 

relato. Entre o nó e o desenlace, o narrador apresentou Jesus realizando sinais e manifestando 

sua glória, até chegar à sua morte-exaltação, o último e grande sinal, momento pleno da 

revelação da sua glória. Verificou-se que, dentro do conjunto, a micronarrativa Jo 13−17 tem 
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 Para um estudo mais aprofundado da fórmula ἐγώ εἰμι, cf.: CANCIAN, 1978; DODD, 2003. 
85

 Cf.: Jo 3,11.32.36. 
86

 Para Hong, os pronomes generalizadores são: alguém, aquele que, todo aquele que, quem, aquele, algum que 

etc. Estes pronomes permitem a identificação do leitor com interlocutor. Desta forma, o ensino de Jesus ganha 

valor universal e ultrapassa a realidade histórica concreta para atingir o tempo do leitor. Ele elenca todos os 

textos do Quarto Evangelho em que estão presentes esses pronomes (cf. HONG, 2004, p. 336-337). 
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o objetivo de preparar os discípulos para a hora de Jesus, oferecendo-lhes uma explicação 

sobre seu retorno e a vida deles em sua ausência.  

Seguiu-se a análise com a delimitação da micronarrativa, usando-se os critérios de 

tempo, espaço, personagem e tema. Verificou-se, com isso, o início e o término da 

micronarrativa, assim como o narrador compôs o episódio da última ceia, em Jo 13−17. 

O narrador construiu o enredo de Jo 13−17 partir da incompreensão-compreensão dos 

discípulos. Diante da afirmação de Jesus a Pedro: “Agora não entendes o que estou fazendo, 

compreenderas mais tarde” (v. 7), estabeleceu-se uma tensão-suspense no relato e aguçou a 

expectativa do leitor. Esse suspense inaugurou as etapas de transformação para se chegar à 

resolução. Verificaram-se, com isso, os quadros narrativos que orientam o enredo, a saber: o 

lava-pés, a declaração de Jesus e sua oração ao Pai em favor dos seus. Cada um desses 

quadros tem a meta de proporcionar a compreensão dos discípulos e, consequentemente, do 

leitor, encaminhando o relato para o desenlace. 

Desses quadros narrativos, apenas o primeiro foi analisado neste capítulo. Essa análise 

nos permitiu verificar como o narrador construiu o personagem Jesus, em Jo 13,1-20, com o 

objetivo de comunicar sua mensagem ao leitor.  

O narrador manifesta Jesus em profundo contraste de sua majestosidade com a atitude 

de serviço. Na situação inicial da cena (cf. vv. 1-5), o narrador caracteriza Jesus consciente da 

hora do seu retorno ao Pai, pelos sentimentos de amor que perpassam seus gestos, pela 

consciência da autoridade recebida do Pai e pela consciência da sua origem e seu destino 

(natureza divina). Ele reforça essa imagem ao mostrar os gestos iniciais do lava-pés 

realizados, exclusivamente, por Jesus. Este é o protagonista da cena e não precisa da ajuda de 

nenhum dos discípulos, seja na preparação ou na realização do gesto do lava-pés. 

Se, pelas palavras, o narrador destacou a dignidade de Jesus, ao apresentá-lo em ação, 

lavando os pés dos discípulos, indicou a outra condição: sua atitude serviçal. Esse gesto, que, 

no mundo judaico tinha conotações de hospitalidade, era reservado aos escravos não judeus. 

Jesus assume a condição de servo e realiza uma ação simbólica e profética da sua entrega na 

cruz. 

O narrador indica ao leitor a reação de Pedro diante do gesto de Jesus (cf. vv. 6-11). A 

estranheza do discípulo reforça o contraste entre a soberania do seu mestre e sua atitude de 

escravo. Pedro resiste, o que faz Jesus afirmar: “Agora não entendes, compreenderás mais 

tarde” (v. 7). Com esta afirmação, o narrador estabeleceu uma distância entre os personagens. 
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Jesus é o possuidor do conhecimento e os discípulos estão na incompreensão. As ações 

seguintes de Jesus serão em vista de preencher essa lacuna dos discípulos com sua revelação. 

Terminado o lava-pés, o narrador mostra Jesus retomando suas vestes e voltando para 

o seu lugar; e explica o significado do seu gesto (cf. vv. 12-20). O ponto de partida é a 

concepção que os discípulos têm a seu respeito. Eles o chamam de Mestre e Senhor. “Se eu, o 

Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros” (v. 14). O 

narrador apresenta Jesus como modelo para o leitor. Este possui a mesma visão dos discípulos 

contemporâneos de Jesus. Na verdade, ele é um dos discípulos no tempo do narrador. Em 

vista disso, o narrador mostra as consequências do discipulado. Parte do próprio ponto de 

vista do leitor para, com mais eficácia, inserir em seu coração o exemplo de Jesus e convidá-

lo a imitá-lo (cf. PANIMOLLE, 1986, p. 178).  

Jesus finaliza a explicação do gesto do lava-pés com a segunda alusão à traição. Já 

havia feito isso em Jo 13,10-11. O objetivo do narrador permanece o mesmo: apresentar Jesus 

ao leitor como soberano do seu destino e conhecedor de tudo o que vai acontecer. Além disso, 

oferece-lhe uma pista para compreender o sentido da traição, como desígnio de Deus, 

anunciado nas Escrituras.  O leitor está sendo conduzido pelo narrador a ver os 

acontecimentos da Paixão através dos olhos de Jesus.  

No geral, o narrador apresentou Jesus como um mestre no estilo rabínico e como 

alguns profetas do Antigo Testamento. Jesus realizou uma ação (cf. vv. 4-5), que suscitou 

uma pergunta em seu interlocutor (cf. v. 6) e, logo em seguida, ofereceu o ensinamento 

correspondente (cf. vv. 12-17; ZEVINI, 1995, p. 342).  Jesus é mestre e profeta que ensina 

por gestos e palavras. 

O passo seguinte da pesquisa consiste em analisar o segundo quadro narrativo 

denominado de “a declaração de Jesus”. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISE DA DECLARAÇÃO DE JESUS (Jo 13,21−16,33):                                                            

ESTRUTURA E CONTEÚDO 

No capítulo anterior, verificou-se a presença de três quadros narrativos que estruturam 

a micronarrativa Jo 13−17. Nessa parte, analisou-se o primeiro quadro, o lava-pés (Jo 13,1-

20). Propõe-se com o capítulo presente a análise da declaração de Jesus (Jo 13,21−16,33), o 

segundo quadro. O terceiro quadro, a oração de Jesus (Jo 17,1-26), será analisado no capítulo 

seguinte. 

O objetivo deste capítulo consiste em compreender o personagem Jesus no quadro 

narrativo composto pelo anúncio da traição e o discurso de despedida. Para isso, será preciso 

verificar como o narrador construiu Jo 13,21−16,33, em sua estrutura e em seu conteúdo. 

O narrador estruturou o segundo quadro em dois momentos: o anúncio da traição (cf. 

Jo13,21-30) e o discurso de despedida de Jesus (cf. Jo 13,31−16,33). Usou a mesma estratégia 

de construção do quadro do lava-pés na composição do quadro da declaração de Jesus, 

optando pela interação entre narrativa e discurso. A narrativa do anúncio da traição seguirá 

com o discurso interpretativo da saída do traidor e de todos os eventos futuros, decorrentes de 

sua partida (cf. MATEOS; BARRETO, 1982, p. 610)
87

. A saída de Judas (cf. Jo 13,30) 

aciona, mais diretamente, os eventos do mistério pascal (cf. KONINGS, 2000, p. 307). Jesus, 

com seu discurso, explicará o sentido desse mistério e as implicações dele para a vida futura 

dos discípulos (cf. TUÑI VANCELLS, 2012, p. 161.162). Neste sentido, o discurso de 

despedida mantém profunda relação com o anúncio da traição e com a narrativa da Paixão-

Ressurreição, em Jo 18−20
88

.  
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 Para Mateos e Barreto, o episódio do anúncio da traição possui estrutura semelhante ao episódio do lava-pés. 

Os dois são compostos por um gesto de Jesus e a explicação do gesto (cf. MATEOS; BARRETO, 1982, p. 605). 

Nesse ponto, nossa pesquisa concorda com esses autores. No entanto, distancia-se deles ao afirmar que o 

discurso interpretativo de Jesus engloba todo o discurso de despedida (cf. Jo 13,31−16,33) e não apenas Jo 

13,31-32.   
88

 A relação com a narrativa da Paixão-Ressurreição (cf. Jo 18−20)  não se resume aos discursos de despedida 

(cf. Jo 13,31−16,33), mas a todo conjunto de Jo 13−17. Sem este conjunto, essa narrativa seria incompreensível 

e o Livro dos Sinais (cf. Jo 1−12) seria algo inacabado (cf. CORTÉS, 1976, p. 431).  
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Após a verificação da estrutura e do conteúdo, em sua ligação com o personagem 

Jesus, seguir-se-á a análise das características narrativas desse personagem no texto. O 

resultado dessa análise será sintetizado no final deste capítulo.  

3.1 O anúncio da traição: Jo 13,21-30 

Esta subunidade inicia-se com a indicação do narrador sobre a inquietação de Jesus e 

seu anúncio da traição. Isso causa um impasse entre os discípulos e faz com que um deles 

pergunte quem será o traidor. Jesus o revela, ao oferecer o bocado a Judas.  

Para facilitar a análise, a subunidade foi divida em três momentos: primeiro momento 

(v. 21), segundo momento (vv. 22-24) e terceiro momento (vv.25-30). 

3.1.1 O anúncio declarado da traição: Jo 13,21 

Após a explicação do lava-pés, realizada por Jesus, o narrador retoma abertamente o 

controle da narração. Com a expressão “tendo dito isso (gr. tαῦτα εἰπών)”, ligou as palavras 

anteriores aos fatos que serão narrados
89

. As últimas palavras de Jesus, na unidade precedente, 

faziam alusão ao traidor (cf. vv. 18-19). A narrativa segue com a reação de Jesus diante dessas 

palavras e da próxima revelação dramática que fará.  

Inicialmente, o narrador indica que Jesus ficou interiormente perturbado (gr. ἐταράχθη 

τῷ πνεύματι). É uma interessante observação a respeito do personagem que ele mesmo 

construiu de forma tão gloriosa, consciente e segura no enfrentamento dos acontecimentos 

trágicos da Paixão. Essa imagem poderia levar o leitor a pensar Jesus como um ser 

imperturbável e totalmente apático. No entanto, com o sintagma “ficou interiormente 

perturbado”, o narrador traz à tona a humanidade do Filho de Deus, experimentando, no mais 

profundo do seu ser, o drama da Paixão, que tem início com a traição de um dos seus (cf. 

PANIMOLLE, 1989, p. 193). 

Essa perturbação já havia acontecido outras duas vezes: diante da morte de Lázaro e 

da consciência da chegada da hora (cf. 11,33; 12,27). É tão carregada de emoção, a ponto de 

Brown compará-la com a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, descrita nos evangelhos 

sinópticos, e afirmar que “é uma comoção devida à proximidade da morte e da luta contra 

Satanás” (BROWN, 1999, p. 758)
90

. Cancian segue a mesma linha, ao dizer que não é uma 
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A construção tαῦτα + verbo λέγω/λαλέω é indicação literária para a abertura de nova seção (cf. Jo 7,9; 9,6; 

11,11.43; 18,1.22.28; 20,14.20.22; 21,19). 
90

 Cf.: Mc 14,32-42; Mt 26,36-46; Lc 22,39-46. 
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simples emoção ou sentimento de medo, mas a percepção do sujeito de que está diante de 

uma realidade única que decidirá o sentido último de sua vida. É a plena consciência e a 

aceitação livre da vontade do Pai que passa através da traição, do combate contra Satanás e da 

condenação à morte. É um golpe duro; porém, vivido como plano divino de salvação (cf. 

CANCIAN, 1978, p. 136). 

Com as emoções afloradas, Jesus declarou (gr. ἐμαρτύρησεν) e disse: “Em verdade, em 

verdade, vos digo: um de vós me entregará (gr. παραδώσει)” (v. 21). O que estava sendo, 

paulatinamente, descortinado, chegou ao seu ponto mais alto, tanto em nível de revelação, 

quanto em nível de dramaticidade
91

. O anúncio da traição ganha requintes de solenidade com 

o uso do verbo μαρτυρέω (port. declarar, testemunhar) e do duplo ἀμήν
92

. O verbo confere à 

declaração a força de um juramento feito diante de um tribunal e o duplo ἀμήν carrega-a de 

significado e de valor profético (cf. MERCIER, 1995; CANCIAN, 1978). Além disso, é uma 

revelação extremamente dramática, pois o traidor pertence ao grupo de discípulos. Com o 

sintagma “um de vós (gr. εἷς ἐξ ὑμῶν)”, o narrador quer indicar a procedência do traidor e, ao 

mesmo tempo, acentuar a gravidade do seu gesto (cf. PANIMOLLE, 1989, p. 193).  

O narrador usou o verbo παραδίδωμι para descrever a traição. O significado básico 

desse lexema é entregar algo a alguém, sem conotação de agressividade. Mais 

especificamente, no campo da traição, significa entregar uma pessoa ao domínio das 

autoridades para ser julgada, ou entregá-la nas mãos do inimigo para que possa aproveitar da 

vítima indevidamente (cf. LOUW; NIDA, 2013, p 505.432). Jesus se tornará um objeto a ser 

passado de mão em mão, até chegar à crucifixão. Com este verbo, o narrador reuniu, na 

mesma cumplicidade, todos os traidores de Jesus, a saber: Judas, as autoridades judaicas, os 

judeus e Pilatos (cf. MERCIER, 1995, p. 76)
93

. 

3.1.2 A reação dos discípulos: Jo 13,22-24 

Diante da contundente declaração da traição, o narrador indica a reação dos discípulos. 

Ela criou um impasse entre eles e gerou uma grande tensão no relato. Desconcertados, 

olhavam uns para os outros sem saber a quem Jesus se referia (cf. v. 22). Entretanto, o 

interesse do narrador se concentra em apenas dois personagens: Pedro e o Discípulo a quem 
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 Cf.: Jo 6,64.71; 12,4; 13,2.11.18. 
92

 Para o significado e o uso do duplo ἀμήν, cf. nota 83. 
93

 Cf.: Jo 18,2-5; 18,30.35; 19,16. 
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Jesus mais amava
94

. Ele revelará o plano desses dois discípulos para saberem quem é o 

traidor.   

Pela primeira vez, o narrador introduziu o personagem inominado, designado de “o 

discípulo, aquele que Jesus mais amava”
95

. Encontra-se, ao lado de Jesus, com a cabeça 

reclinada em seu peito (gr. ἐν τῷ κόλπῳ), posição de honra nas refeições (cf. v. 23). Ao sinal 

de Pedro, recosta-se sobre o peito de Jesus (gr. ἐπί τὸ στῆθος τοῦ Ἰησοῦ), com a intenção de 

lhe dirigir a palavra (cf. vv. 24-25)
96

. Sua posição espacial denota intimidade com o mestre. 

Está no seio de Jesus, assim como Este está no seio do Pai (cf. Jo 1,18). “Em outras palavras, 

este discípulo tem com Jesus tanta intimidade como Jesus tem com o Pai” (BROWN, 2000, p. 

888). Gozando dessa intimidade e confiança, tem a liberdade de perguntar-lhe: “Senhor quem 

é?” (v. 25). 

3.1.3 Jesus revela o traidor: Jo 13,26-30   

Diante da pergunta do Discípulo Amado, Jesus não hesita em responder-lhe: “É aquele 

a quem eu der um bocado passado no molho” (v. 26a). Novamente, o narrador assume seu 

papel e narra o cumprimento dessas palavras (cf. v. 26b)
97

. Nas refeições dos povos do 

Oriente, esse gesto significava hospitalidade, praticado pelo anfitrião a quem queria honrar
98

. 

Jesus ofereceu a Judas o seu último gesto de especial apreço, amizade e consideração (cf. 

BROWN, 1980, p. 888). No entanto, oferecido a um coração fechado, só serviu para deflagrar 

o definitivo rompimento de Judas com Jesus e revelar o verdadeiro protagonista da traição (cf. 

MERCIER, 1995, p. 85). 
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 Usar-se-á a expressão Discípulo Amado para referir-se ao personagem designado pelo narrador de “o 

discípulo, a quem Jesus mais amava”.  
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 O Discípulo Amado é o personagem mais enigmático do Quarto Evangelho. Aparece somente na segunda 

parte do Evangelho. A crítica se esforçou muito para identificá-lo; no entanto, atualmente, age com mais 

prudência nessa questão. Também levantou-se a pergunta se era um personagem histórico ou simbólico, 

surgindo daí várias opiniões. É certo que o narrador o apresenta em posição privilegiada, gozando de intimidade 

com Jesus (cf. Jo 13,23-25), seguidor fiel do Mestre até à cruz (cf. Jo 18,15-16; 19,26-27), capaz de perceber os 

mistérios de Deus (cf. Jo 20,2-8) e de reconhecer o Ressuscitado antes dos outros discípulos (cf. Jo 21,4-8). 

Consequentemente, aquele que viu foi capaz de dar um testemunho verdadeiro. Sem dúvida, é a imagem do 

discípulo perfeito, mas isso não quer dizer que não possa ser histórico. Os estudiosos da Análise Narrativa o 

definem como a figura exemplar do crente. Diante das diversas respostas dos personagens do Quarto Evangelho 

com que o leitor deve se identificar, é impelido a atingir o modelo de fé ideal, expressado pelo Discípulo Amado 

(cf. MARGUERAT; BOURQUIN, 2009, p. 136).  
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 As locuções ἐν τῷ κόλπῳ e ἐπί τό στῆθος são expressões idiomáticas que, literalmente, significam “reclinar no 

seio de alguém”. Tem a nuance de tomar o lugar de honra na ceia; sentar-se para comer no lugar de honra, que, 

para a Sagrada Escritura, está à direita do anfitrião (cf. Mt 26,64; Mc 14,62; Lc 22,69). O uso da segunda 

locução, em Jo 13,25, denota a aproximação física maior; o chegar ainda mais próximo do lado de Jesus (cf. 

LOUW; NIDA, 2013, p 197). 
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 O gesto de Jesus de molhar o bocado e o oferecer a Judas receberam várias interpretações (cf. MOLONEY,  

2005, p. 400.401).  
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 Cf.: Rt 2,14. 
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Seguindo a narrativa, afirma o narrador: “E, depois do bocado, então, Satanás entrou 

naquele (gr. εἰς ἐκεῖνον)” (v. 27a). Jesus já tinha se referido ao traidor como um diabo (cf. Jo 

6,70). No início do lava-pés, o próprio narrador indicou que o Diabo tinha posto no coração 

de Judas a intenção de trair Jesus, deixando a entender uma influência exterior (cf. Jo 13,2). 

Entretanto, esta última afirmação não significa apenas esse tipo de influência, mas dominação 

interior, um apoderamento total de Satanás (cf. SCHNACKENBURG, 1980, p. 59). Este 

passa a ser o centro pessoal daquele. Com a possessão de Satanás, Judas é designado pelo 

pronome demonstrativo ἐκεῖνος e não mais chamado pelo nome
99

. Isso mostra a 

despersonalização de Judas e a distância que o narrador tomou do personagem (cf. 

CANCIAN, 1978, p. 144).   

Com o endurecimento definitivo de Judas, o narrador revela as últimas palavras que 

Jesus lhe dirigiu: “O que tens a fazer, faze-o logo” (v. 27b). Sua intenção é indicar que Jesus 

tem o conhecimento de tudo e a iniciativa primeira sobre o seu destino (cf. ALDAY, 2010, p. 

367). Com um verbo no imperativo (gr. ποίησον) e um advérbio temporal (gr. τάχιον), Jesus 

não apenas ordena, mas acelera a atuação de Judas, pois está decidido a enfrentar os eventos 

da sua paixão (cf. CANCIAN, 1978, p. 145). Para Van den Bussche, “é o Senhor quem dá 

pessoalmente o sinal da tragédia, inaugurando a hora que o Pai lhe havia assinalado” 

(BUSSCHE, 1972, p. 479). Agostinho afirmou, em seu comentário ao Quarto Evangelho, que 

se Jesus não se entregasse voluntariamente, ninguém o teria prendido (cf. AGOSTINHO, 

1965, p. 551). Um acontecimento que parecia trágico, o narrador apresentou-o como 

oportunidade para a manifestação da soberania de Jesus e de sua livre aceitação do desígnio 

do Pai (cf. MERCIER, 1995, p. 86).  

A ordem de Jesus é muito clara para Judas; todavia, permanece misteriosa para os 

discípulos. O narrador afirma que nenhum dos que estavam à mesa compreendeu e pensavam 

que Jesus havia ordenado comprar mantimentos para a festa ou dar esmolas aos pobres (cf. v. 

28-29). Seu comentário explica porque o traidor saiu da ceia sem que os discípulos tenham 

criado obstáculos (cf. SCHNACKENBURG, 1980, p. 58). 

Após a explicação da incompreensão dos discípulos, o narrador retoma o fio narrativo 

de Jo 13,27. Com uma frase dramática e cheia de significado, diz: “Então, depois de receber o 

bocado, Judas saiu (gr. ἐξῆλθεν) imediatamente. E era noite” (v. 30). O movimento espacial, 

indicado pelo verbo ἐξέρχομαι, configura a total ruptura de Judas. Em contraposição ao 

Discípulo Amado, reclinado no seio de Jesus, Judas se afasta do Cristo, luz do mundo, e entra 
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nas trevas (cf. ZEVINI, 1995, p. 349)
100

. O sintagma “E era noite”, mais do que dado 

cronológico, possui valor simbólico. Evoca o dualismo luz-treva, presente ao longo do Livro 

dos Sinais
101

. Para Beutler, “é o tempo das trevas, que os leitores e leitoras conhecem desde o 

Prólogo” (BEUTLER, 2016, p. 332). Judas é o símbolo daqueles que preferiram as trevas (cf. 

Jo 3,19). Sua saída marca a separação definitiva entre o mundo incrédulo e o resto fiel (cf. 

DODD, 2003, p. 519). Junto a Jesus, permanecem somente os seus; aqueles que receberão os 

últimos ensinamentos do mestre. Em meio à densa noite, os discursos de Jesus iluminarão o 

futuro dos discípulos com uma luz que durará até o fim dos tempos (cf. ALDAY, 2010, p. 

368). 

3.2 O discurso de despedida de Jesus: Jo 13,31−16,33 

O discurso de despedida faz parte da estratégia narrativa do narrador para colocar o 

leitor em contato direto com o protagonista do relato. É parte essencial em sua argumentação. 

Sua intenção consiste em privilegiar o conteúdo do ensino de Jesus (cf. HONG, 2004, p. 

233.236). Por isso, usa das próprias palavras do personagem para reforçar sua ligação com 

seu interlocutor.   

O discurso de despedida não corresponde à transcrição literal do que o personagem 

Jesus pronunciou na última ceia (cf. PEREIRA, 2013, p. 57). É uma composição, feita pelo 

narrador, durante a seleção, a configuração e a disposição do material narrativo (cf. DEL 

AGUA, 2003, p. 168.171). Em sua estratégia, o narrador promoveu a fluidez do discurso 

pelas intervenções dos interlocutores de Jesus que, não compreendendo a afirmação do 

mestre, criam a oportunidade para explicar o sentido correto de suas palavras (cf. BROWN, 

1999, p. 175). Pela postura e as dúvidas dos discípulos e pelas respostas de Jesus, o narrador 

oferece os princípios, os valores, as atitudes e a visão de mundo que o leitor deverá assumir 

ou rejeitar (cf. RESSEGUIE, 2008, p. 158). 

Seguir-se-á a análise do discurso de despedida, estruturado da seguinte forma: 

primeira parte (cf. Jo 13,31−14,31), segunda parte (cf. Jo 15,1-17), terceira parte (cf. Jo 

15,18−16, 4a) e quarta parte (cf. Jo 16,4b-16,33).         

3.2.1 A partida de Jesus: Jo 13,31−14,31 

3.2.1.1 O diálogo inicial: Jo 13,31-32 
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 Jesus se intitulou como a luz do mundo e quem o segue não andará nas trevas (cf. Jo 8,12). 
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O narrador, com a indicação da saída de Judas, introduz o discurso de Jesus. A 

separação entre o mundo incrédulo e os fiéis foi efetivada. Jesus poderá oferecer os últimos 

ensinamentos aos seus. 

O ponto de partida de Jesus é oferecer sua perspectiva aos trágicos acontecimentos que 

se aproximam (cf. ZEVINI, 1995, p. 351). Para o personagem, a saída de Judas sinaliza uma 

irrupção temporal decisiva. O “agora” (gr. νῦν) marca a chegada da hora escatológica, o 

momento cume da glorificação do Filho do Homem e da glorificação de Deus (cf. 

CANCIAN, 1978, p. 161)
102

.  

A glória (gr. δόξα) significa a manifestação da presença e do poder de Deus (cf. 

DODD, 2003, p. 276). Para o narrador, isso era perceptível na vida e nas ações de Jesus (cf. 

Jo 1,14; 2,11).  No entanto, a manifestação plena e decisiva da glória divina acontecerá na 

autoentrega de Jesus à morte por amor à humanidade (cf. VITÓRIO, 1995, p. 137).  

Nota-se, nas palavras de Jesus, o uso do verbo glorificar (gr. δοξάζω) nos tempos 

aoristo ( cf. v. 31) e futuro (cf. v. 32). Com o primeiro verbo, Ele compreende sua glorificação 

e a glorificação de Deus como uma realidade globalmente realizada (cf. CANCIAN, 1978, p. 

162). Refere-se “a toda paixão, morte, ressurreição e ascensão que se produzem na hora”. O 

futuro “refere-se à glória que obterá o Filho quando retorna junto do Pai” (BROWN, 2000, p. 

929). O narrador apresenta Jesus na interseção de dois tempos: é o Jesus histórico, presente na 

ceia, mas que fala como alguém que, virtualmente, já transpôs a porta da morte, encontra-se 

na glória de Deus e abre seu discurso com um grito de vitória. “O leitor deve assumir essa 

perspectiva e ouvir o Cristo glorioso que fala” (LÉON-DUFOUR, 1996, p.39).    

3.2.1.2 O anúncio do retorno e o mandamento do amor: Jo 13,33-35 

Com a traição em curso, o personagem Jesus anuncia sua partida. Inicia sua fala com o 

vocativo ‘Filhinhos’ (gr. τεκνία), carregado de sentimento de ternura e com forte acento 

familiar em meio às duras palavras de separação (cf. MERCIER, 1995, p. 113). Como pouco 

tempo lhe resta, retoma com os discípulos as palavras já dirigidas aos judeus anteriormente 

sobre a impossibilidade de segui-lo para onde Ele vai (cf. Jo 7,33-36; 8,21). Neste ponto, os 

discípulos são igualados aos incrédulos. Todavia, essa terrível semelhança será suavizada no 

diálogo posterior com Pedro (cf. LÉON-DUFOUR, 1996, p. 59). 

Em vista da partida, Jesus comunica o mandamento do amor (cf. v. 34). Este ganha 

valor de testamento, uma última vontade, a ser gravada na mente e determinante para o 
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comportamento dos discípulos em sua ausência (cf. BOVER, 1955, p. 28). É um mandamento 

da tradição, no entanto, é novo por ter Jesus como fundamento, fonte e modelo
103

. Os 

discípulos devem amar uns aos outros como (gr. καθώς) Ele os amou (cf. LÉON-DUFOUR, 

1996, p. 61)
104

.  

Para Jesus, o amor recíproco deverá ser o distintivo dos seus discípulos (cf. v. 35). Por 

essa modalidade de amor, sua presença se eterniza na comunidade e no mundo (cf. BOYER, 

1967, p. 249). Os discípulos, reproduzindo no amor mútuo, o amor do Pai que enviou o Filho 

e o amor do Filho que entregou sua vida pela humanidade, tornar-se-ão epifania do amor 

divino e possibilidade para que o mundo seja conduzido à fé, ao conhecimento e à vida eterna 

(cf. DODD, 2003, p. 523). 

Das palavras de Jesus, a referência à partida causou maior impacto para os discípulos 

(cf. BOVER, 1955, p. 31). O leitor, em posição privilegiada, já sabia deste fato, mas os 

personagens, no nível de narrativa, ainda não. Por isso, a reação dos discípulos e o 

desenvolvimento do tema nos diálogos a seguir. Para fazer progredir o relato, o narrador usará 

a técnica do mal-entendido. À medida que os discípulos, na incompreensão, reagem às 

afirmações de Jesus, recebem as devidas explicações (cf. MORRIS, 2005, p. 250).  

3.2.1.3 A reação de Pedro: Jo 13,36−14,4 

Diante da afirmação de Jesus sobre sua partida, Pedro solicita esclarecimentos. Quer 

saber para onde Jesus vai (cf. v. 36). O amor pelo mestre e a incompreensão dos fatos o move 

à pergunta (cf. BOVER, 1955, p. 32). 

Jesus responde com palavras semelhantes à que já dissera a respeito de todos os 

discípulos (cf. Jo 13,33). Não indica o destino, mas a impossibilidade de segui-lo “agora”. 

Este “agora” refere-se à hora escatológica. É o tempo do retorno de Jesus ao Pai através da 

cruz e do confronto com o príncipe deste mundo, resultando em sua derrota (cf. Jo 12,31). 

Unicamente Jesus pode passar por esta hora. Somente depois disso e da abertura da estrada, 

antes impossível de percorrê-la, seus discípulos poderão segui-lo (cf. CANCIAN, 1978, p. 

254). Se para o presente, isso é impossível, Jesus tranquiliza Pedro, afirmando que mais tarde 

haverá esta possibilidade (cf. Jo 13,36). 

No entanto, Pedro permanece em sua incompreensão e insiste. Acredita que pode 

segui-lo, pois está disposto a dar sua vida por Jesus (cf. Jo 13,37). Usa a mesma expressão (gr. 
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τὴν ψυχήν μου ὑπὲρ σοῦ θήσω) de Jesus ao referir-se à entrega de sua vida pelas ovelhas (cf. 

10,11.15.17). Em sua pretensão, inverte os papeis e quer salvar o Salvador (cf. BROWN, 

2000, p. 935). 

Ironicamente, Jesus responde a Pedro que as coisas serão de outra forma. 

Demonstrando seu conhecimento da situação, anuncia-lhe a negação. Tem plena consciência 

dos eventos relativos à sua hora, inclusive pleno saber daquilo que o espera da parte dos 

homens (cf. BEUTLER, 2016, p. 337). Pedro, disposto, no agora, a morrer por Jesus, 

futuramente o negará para salvar a própria vida (cf. LÉON-DUFOUR, 1996, p. 65).  

Após a exortação a Pedro, Jesus se dirige a todos os discípulos. Percebe que suas 

afirmações causaram-lhes profunda inquietação e pretende tranquilizá-los. Exorta-os a se 

manterem firmes na fé (cf. Jo 14,1)
105

. Para o narrador joanino, a fé conserva as concepções 

básicas do Antigo Testamento. Significa apoiar-se, firmemente, em alguém (cf. MERCIER, 

1995, p. 117). Jesus pede aos discípulos que acreditem em Deus e nele. Só há fé verdadeira 

em Deus, quando se acredita em Jesus como seu revelador (cf. ZEVINI, 1995, 357). “Se Jesus 

fosse posto sob suspeita pelos discípulos, suas palavras acabariam por cair no vazio” 

(VITÓRIO, 1995, p. 128).  

Jesus tranquiliza os discípulos, apresentando-lhes o verdadeiro sentido da sua partida 

(cf. SANCHEZ, 2001, p. 319). Esta consiste em ir à casa do Pai (gr. ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός), 

onde há muitas moradas (gr. μοναί πολλαί), e preparar-lhes um lugar (cf. Jo 14,2). Para 

Vitório, o sintagma ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός “evoca as características de um pai, em relação a 

seus filhos, no contexto de família” e o sintagma μοναί πολλαί  “frisa a dimensão da 

relacionalidade de Deus e aponta para sua capacidade ilimitada de acolhida” (VITÓRIO, 

1995, p. 83.86). A partida é para o bem dos discípulos (cf. CARSON, 2007, p. 488). Abre-

lhes o acesso à glória divina. Não é separação definitiva; ao contrário, promoverá a reunião e 

a permanência definitiva deles com o Pai e o Cristo glorioso, que retornará e os levará 

consigo (cf. MERCIER, 1995, p.143). Observa-se que não foi dito quando será o retorno e 

nem de que forma isso acontecerá. Será um retorno espiritual na vida dos discípulos 

(escatologia presente)? Será um retorno na parusia (escatologia futura)? Nem Jesus, nem o 
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narrador precisaram esta informação. Por hora, basta saber que Jesus retornará. Isso já é 

consolador para os discípulos (cf. BOVER, 1955, p. 38)
106

. 

Além de indicar o destino e a possibilidade de segui-lo mais tarde, Jesus diz aos 

discípulos que eles conhecem (gr. οἴδατε) o caminho (gr. ἡ ὁδóς) (cf. Jo 14,4). Usa o verbo 

οἶδα, no perfeito do indicativo, para indicar um processo de conhecimento que se iniciou no 

passado, cujo efeito perdura no presente do discurso. Os discípulos estão sendo formados e 

informados por Jesus durante seu ministério, mas precisam tomar consciência disso e 

perceber suas implicações. A afirmação sobre o caminho é usada pelo narrador para preparar 

a reação de Tomé e fazer progredir o ensinamento de Jesus (cf. SCHNACKENBURG, 1980, 

p. 94).  

3.2.1.4 A reação de Tomé: Jo 14,5-7 

O narrador caracterizou Tomé como um personagem que busca o concreto. Não se 

entusiasma apenas com a palavra. Só acredita se vir e tocar o Ressuscitado (cf. Jo 20,25). Da 

mesma forma, também não se contenta com as afirmações de Jesus e solicita clareza em seu 

discurso (cf. ALDAY, 2010, p. 378). A indagação revela sua incompreensão. Afirma 

desconhecer o destino e o caminho referidos por Jesus (cf. v. 5). Entendeu o lexema ἡ ὁδóς 

em sentido material, o que para Jesus tinha sentido metafórico (cf. VITÓRIO, 1995, p. 124). 

A incompreensão de Tomé cria a oportunidade para Jesus dar a conhecer aos seus 

discípulos o verdadeiro sentido de suas palavras e mostrar que eles sabem o que acreditam 

não saber (cf. AGOSTINHO, 1965, p. 314). Faz a solene afirmação reveladora de sua própria 

identidade: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim” (gr. 

ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι᾽ ἐμοῦ) (v. 6). 

Com isso, desloca o olhar dos discípulos, fixado em um destino e em um caminho 

imaginários, para sua própria pessoa. Para Zevini, essa afirmação é um dos pontos mais altos 

da revelação do mistério de Cristo (cf. ZEVINI, 1995, p. 358). 

O sintagma ἐγώ εἰμι evoca a tradição da fé no Deus de Israel. Com seu uso, Jesus 

revela sua identidade em total comunhão com Deus, “até o limite de afirmar sua plena 

unidade com o Pai” (VITÓRIO, 1995, p. 122). O narrador aplica esse sintagma a Jesus não 
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para operar uma equiparação entre ele e o Pai, mas para indicar sua função de revelador 

escatológico, no qual Deus se manifesta pessoalmente (cf. BLANK, 1988, p. 87)
107

.  

Encontram-se unidos ao sintagma ἐγώ εἰμι três lexemas que especificam a identidade 

de Jesus: ἡ ὁδóς, ἡ ἀλήθεια e ἡ ζωή. Estão coordenados pela conjunção καί e ligados aos seus 

respectivos artigos. A ausência de elementos de subordinação entre eles e a força do artigo faz 

com que recebam conotações particulares (cf. BOVER, 1955, p. 40; VITÓRIO, 1995, p. 

123)
108

. Para Morris, Jesus parece revelar três coisas sobre si mesmo (cf. MORRIS, 2003, p. 

128). Autodenomina-se como ἡ ὁδóς. Apresenta-se como única via possível de acesso ao Pai. 

O narrador, pela boca de Jesus, proclama-o como único mediador entre Deus e os homens, 

excluindo para os discípulos e para o leitor qualquer outra possibilidade de se chegar ao Pai. 

Ao mesmo tempo, revela também a necessidade do empenho para alcançar a meta, assumindo 

o projeto de vida de Jesus, pautando a própria vida pelo princípio do amor (cf. PANIMOLLE, 

1986, p. 214; VITÓRIO, 1995, p. 125). Também autoproclama-se como ἡ ἀλήθεια, ou seja, a 

plena revelação personificada do Pai (cf. PANIMOLLE, 1986, p. 222). Com essa afirmação, 

em contexto de separação, o narrador solicita dos discípulos e do leitor a total credibilidade 

em Jesus (cf. MORRIS, 2005, p. 264)
109

. Confirma a veracidade de suas promessas e os 

predispõe a se entregarem com confiança nas mãos de Jesus (cf. VITÓRIO, 1995, p. 128). Por 

último, autodesigna-se como ἡ ζωή, o salvador perfeito e o doador da vida escatológica (cf. 

PANIMOLLE, 1986, p. 215; BLANK, 1988, p. 93)
110

. Sua missão está a serviço da vida (cf. 

Jo 10,10), que corresponde a comunicar a vida que recebeu do Pai àqueles que nele acreditam 

(cf. Jo 6,57; VITÓRIO, 1995, p. 131)
111

. Em contexto de separação e da afirmação da 

credibilidade de Jesus, o narrador garante ao discípulo e ao leitor o sucesso salvífico atual e 
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 Para Morris, o uso de ἐγώ εἰμι revela a natureza de Jesus, segundo a compreensão do narrador joanino. Utiliza 
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1996, p. 72.73). Para Vitório, “é empobrecedora a interpretação que privilegia um lexema em detrimento dos 

demais; embora seja também inconveniente a interpretação de um lexema prescindindo de sua conexão com os 

demais” (VITÓRIO, 1995, p. 123).  
109

 O conceito de verdade no Quarto Evangelho provém da tradição de Israel. No Antigo Testamento, a verdade, 

“em sentido teológico, expressa a absoluta fidelidade de Deus em seu operar, em sua revelação e em seus 

mandamentos”, resultando daí “a absoluta lealdade de Deus frente aos homens, de maneira que o homem pode 

confiar cegamente na sua palavra, na sua promessa, na sua lealdade” (BLANK, 1988, p. 91).  
110

 O termo ἡ ζωή já fora usado na descrição da identidade de Jesus (cf. Jo 6,35.38; 8,12; 11,25).  
111

 Em várias ocasiões no Quarto Evangelho a vida eterna relaciona-se com a fé em Jesus (cf. Jo 3,15.16.36; 

5,24; 6,35.40.47). 
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futuro do ato de fé como dom da vida eterna recebida do Jesus-vida. Pela fé, eles alcançam já, 

no aqui e agora, uma nova qualidade de vida escatológica (cf. BLANK, 1988, p. 93). 

Até aqui Jesus revelou sua identidade e convenceu os discípulos do conhecimento do 

caminho que eles acreditavam não possuir (cf. Jo 14,4). Segue os mesmos passos, 

convencendo-os de que também já conhecem o destino (cf. MOLONEY, 2005, p. 408). A 

afirmação do versículo 7 confere validade a tudo o que Ele disse sobre sua identidade e as 

implicações dela para os discípulos (cf. BLANK, 1988, p. 94)
112

. O destino é o Pai; no 

entanto, este destino já se faz presente por meio do Filho. O acesso ao Pai se dá por meio de 

Jesus. Conhecê-lo é conhecer e ver o Pai (cf. v. 7b). O narrador destaca a presença terrena de 

Jesus e a necessidade de crer nele (cf. SCHNACKENBURG, 1980, p 98.99). Além disso, 

seguindo o próprio estilo de entrelaçar os discursos de Jesus com palavras chave, aproveita da 

afirmação sobre o conhecimento do Pai para dar continuidade ao relato e explicar ao leitor por 

que Jesus é o único mediador (cf. PANIMOLLE, 1986, p. 215). 

3.2.1.5 A reação de Filipe: Jo 14,8-21 

A afirmação de Jesus, no v. 7, a respeito do conhecimento e da visão do Pai por parte 

dos discípulos suscitou a reação de Filipe, que pede a Jesus: “Senhor, mostra-nos o Pai, isso 

nos basta” (v. 8). Não acredita que a visio Dei esteja acontecendo. Compreende a afirmação a 

partir do olhar físico, o que para Jesus corresponde ao olhar da fé (cf. STRATHMANN, 1973, 

p. 345).  

Por meio de algumas frases interrogativas, cujo objetivo é provocar a consciência e 

levá-la à reflexão, Jesus censura a falta de fé de Filipe (cf. v. 9ac.10a). O problema deste 

personagem está em não acreditar na profunda identidade de Jesus em sua intrínseca união 

com o Pai, o que faz Jesus afirmar: “Quem me viu, tem visto o Pai” (v. 9b). Essa união 

intrínseca é expressa linguisticamente pelo sintagma “eu estou no Pai e o Pai está em mim” 

(gr. ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστιν) (v. 10.11; cf. SCHNACKENBURG, 1980, p. 

100). Beutler diz que a possibilidade de ver a Deus quando se vê Jesus se dá pela união 

consubstancial do Pai e do Filho no seu mútuo “ser-um-no-outro” (cf. BEUTLER, 2016, p. 

347). Essa relação única permite que Jesus seja a expressão perfeita do Pai (cf. VITÓRIO, 

1995, p. 143). Se os discípulos querem fazer a experiência do agir histórico de Deus, devem 

reler o agir histórico de Jesus a partir da fé, numa perspectiva teológica (cf. VITÓRIO, 1995, 
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 Jo 14,7 contém duas variantes, uma em tom de promessa e outra com tom de reprovação. Optamos pela 

primeira, seguindo as indicações de SCHNACKENBURG, 1980, p. 98.   
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p. 101). Em vista disso, Jesus exorta a Filipe: “Crede-me: eu estou no Pai e o Pai está em 

mim. Crede, ao menos, por causa destas obras” (v. 11). Para o narrador, sem o pressuposto da 

fé na identidade de Jesus em sua profunda união com o Pai, visibilizada por suas palavras e 

obras, a continuidade de seu projeto torna-se prejudicada (cf. VITÓRIO, 1995, p. 171). 

Por outro lado, se existe fé, Jesus garante aos discípulos que eles participarão da 

continuidade de sua obra salvífica. Não será uma simples participação. Farão as obras que ele 

faz e farão outras ainda maiores (cf. v. 12)
113

. Com a promessa de obras maiores, no nível da 

narrativa, Jesus quer encorajar Filipe a crer. No nível do leitor, é o narrador que quer motivá-

lo e sustentá-lo na fé. Esta afirmação cria expectativa no leitor. Desperta seu interesse e o 

força a cumprir os pressupostos – que no caso consiste em manter-se na fé – para ser 

protagonista e contemplar as maiores realizações prometidas por Jesus (cf. STRATHMANN, 

1973, p. 345). 

Não se pode perder de vista que as obras maiores só são possíveis por causa da partida 

de Jesus (cf. v. 12b). “Por mais paradoxo que seja, a partida de Jesus, longe de marcar um 

ponto final à sua atividade, inicia um crescimento e uma expansão de sua ação salvífica [...]” 

(MERCIER, 1995, p. 125). Ela não configura ruptura, tampouco, interrompe a presença de 

Jesus; pelo contrário, torna-se condição necessária para o êxito dos discípulos (cf. BUSSCHE, 

1972, p. 503).  

Jesus estará ausente, porém os discípulos permanecem ligados a Ele pela fé. 

Expressam essa ligação pela oração, que se torna um meio eficaz de relacionamento com 

Jesus e oportunidade para demonstrar a total confiança e apoio nele (cf. 

SCHNACKENBURG, 1980, p. 104). Os discípulos pedem em seu nome, ou seja, em íntima 

união com ele e segundo sua vontade (cf. ZEVINI, 1995, p. 363). Jesus, por sua vez, realiza 

seus pedidos (cf. v. 13). Observa-se que a resposta de Jesus à oração dos discípulos é descrita 

pelo verbo fazer (gr. ποιέω). Nos versículos 12-14, Jesus e os discípulos são sujeitos desse 

verbo. O narrador expressou com isso a unidade de ação entre eles. O agir dos discípulos é o 

próprio agir de Jesus, realizando suas obras, com a finalidade de glorificar o Pai. Inclusive as 

obras maiores, não deixam de ser o agir do Filho, manifestado pelo fazer dos discípulos (cf. 

LÉON-DUFOUR, 1995, p. 79). O interesse do narrador com esta união de ação é mostrar que 
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 As obras dos discípulos só podem ser maiores que as realizadas no tempo do Jesus histórico à medida que 

pertencem a uma nova era de clareza e poder, introduzido pelo sacrifício e exaltação de Jesus. Durante o 

ministério público de Jesus, suas obras eram veladas. Os discípulos não as compreenderam com clareza. 

Realizadas à luz da morte e do triunfo de Jesus, revelarão imediatamente e mais verdadeiramente a identidade de 

Jesus (cf. CARSON, 2007, p. 496-497).  
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o leitor não ficará sem o socorro do mestre. Mesmo com a Ascensão, Jesus permanece 

atuando com os discípulos e em favor deles (cf. BUSSCHE, 1972, p. 502). 

No passo seguinte do discurso, Jesus se apresenta como o intercessor junto do Pai, em 

favor dos discípulos (cf. v. 16). O verbo pedir (gr. ἐρωτάω), no futuro, indica que será mais 

uma atuação do Cristo Glorificado (cf. MOLONEY, 2005, p. 414). Pedirá ao Pai que conceda 

aos discípulos outro Paráclito. Se o narrador chama este personagem de outro, tudo leva a crer 

que compreende Jesus como o primeiro Paráclito, apesar de não tê-lo denominado assim em 

nenhuma parte do relato (cf. CARSON, 2007, p. 500)
114

. Ele quer ressaltar o paralelismo que 

existe entre a atividade desses personagens, assim como a continuidade da única obra 

salvífica (cf. SANTANA, 2000, p. 90). 

À diferença de Jesus, o Paráclito permanecerá para sempre com os discípulos. É a 

forma de o narrador suprir a ausência do mestre e conferir uma presença constante para a 

caminhada dos discípulos (cf. VITÓRIO, 1995, p. 202). Indica também que a identidade desse 

personagem está em total relação com Jesus. É chamado de “o Espírito da verdade” (v. 17a). 

Jesus se autodesignou como ἐγώ εἰμι ἡ ἀλήθεια (Jo 14,6). Para Vitório, “Jesus é a verdade e o 

Espírito é quem leva os fiéis a conhecerem esta verdade” (VITÓRIO, 1995, p. 270). 

Outra relação do Paráclito com Jesus é sua oposição ao mundo, não podendo este 

recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece (cf. v. 17a)
115

. Os discípulos, ao contrário, 

conhecem-no por que permanece junto deles (cf. v. 17b). O narrador já havia caracterizado 

Jesus como aquele sobre quem o Espírito desceu e com quem permaneceu (cf. Jo 1,33). Quer 

fazer com que os discípulos reconheçam que o permanecer do Espírito junto deles está ligado 

ao permanecer do Espírito em Jesus. O tempo de Jesus e o tempo do leitor permanecem 

unidos por um fio pneumatológico (cf. FERRARO, 1982, p. 65).  

No entanto, não é só continuidade, existe também uma novidade. No tempo de Jesus, o 

Espírito estava com os discípulos, mas ainda com uma sutil distância, conforme indica a 

preposição παρά
116

. Para o tempo do leitor, o narrador revela que a proximidade se 

transformará em intimidade, pois o Espírito estará nos discípulos (cf. v. 17b)
117

. Será uma 
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 Jesus foi chamado de Paráclito em 1Jo 2,1. Vitório analisa Jo 14 e afirma que este capítulo dá margem para 

identificação de Jesus como o primeiro Paráclito (cf. VITÓRIO, 1995, p 267).     
115

 Para oposição de Jesus ao mundo, conferir Jo 14,27.30. 
116

 Em Jo 14,17, Jesus diz aos discípulos: “O Espírito da verdade [...] permanece junto de vós (gr. παρ᾽ ὑμῖν 

μένει) e estará em vós (gr. ἐν ὑμῖν ἔσται)”. O sintagma παρ᾽ ὑμῖν μένει inclui uma distinção de dois sujeitos, um 

ao lado do outro e o sintagma ἐν ὑμῖν ἔσται indica a imanência de um dentro do outro (cf. MIGUÉNS, 1963, p. 

199).   
117

 Para Léon-Dufour, antes da glorificação de Jesus, o Espírito permanecia sobre Jesus. Os discípulos podiam 

reconhecê-lo somente através dele. Após sua glorificação, o Espírito passa a estar no interior dos fiéis (cf. 

LÉON-DUFOUR, 1996, p. 88).        
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assistência permanente do Paráclito no interior deles (cf. SCHNACKENBURG, 1980, p. 

108). Para Morris, Jesus parte, mas não deixará os seus sem recurso (cf. MORRIS, 2005, p. 

271). Ele atua, pela intercessão, junto do Pai, e o Paráclito atua na terra, junto aos discípulos 

(cf. CARSON, 2007, p. 500). 

Em vista de sua partida, no decorrer de suas palavras, Jesus fez algumas promessas 

consoladoras aos discípulos
118

. Essa consolação chega a seu ápice com a promessa do seu 

retorno pessoal: “Não vos deixareis órfãos: eu voltarei para vós” (v. 18; cf. BEUTLER, 2016, 

p. 348).  O retorno é entendido como um acontecimento bem próximo, expresso pelo 

sintagma “ainda um pouco” (gr. ἔτι μικρόν) do v. 19
119. Além desse sintagma, a expressão 

“Naquele dia (gr. ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ)”, do v. 20, deixa entrever que tal acontecimento remete 

ao tempo do encontro com o Ressuscitado (cf. ZEVINI, 1995, p. 366). 

O narrador ressalta que o evento pascal marca uma diferença crucial entre o mundo e 

os discípulos. O mundo permanece com sua visão subtraída, enquanto os discípulos 

continuam vendo Jesus
120

. O motivo da visão é porque Jesus vive e, em consequência disso, 

os discípulos também viverão (cf. v. 19). Estes descobrirão que a morte que Jesus padecerá 

não passará de um acidente passageiro, que não interrompe a perenidade de sua vida (cf. 

BOVER, 1955, p. 63). Além de não interromper, ela se torna o dom que Jesus vai comunicar 

aos discípulos (cf. v. 19b). Comunicará uma vida análoga à dele, ou seja, a vida divina, que 

lhes concede a participação na vida eterna (cf. BOVER, 1955, p. 63). 

Naquele dia, os discípulos chegarão à plena consciência da identidade de Jesus, 

profundamente ligada ao Pai, e da implicação dela para a vida deles (cf. v. 20). Descobrirão, 

de fato, quem é Jesus e o que significa crer nele (cf. LÉON-DUFOUR, 1996, p. 90). O 

encontro com o Ressuscitado conduz os discípulos ao reconhecimento pleno da comunhão 

deles com Jesus e o Pai. Reconhecerão a inabitação entre o Pai e o Filho e a inabitação entre 

eles e o Filho (cf. ZEVINI, 1995, p. 367). Mas tudo isso só é possível se existe amor e 

obediência por parte dos discípulos (cf. v. 21). Vivendo nesta condição, farão a experiência de 

serem amados pelo Pai e pelo Filho e, ainda, tornar-se-ão beneficiários da manifestação 

constante de Jesus, inclusive após sua partida (cf. MOLONEY, 2005, p. 415).   
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 Cf.: Jo 14, 2-3.12-14.16. 
119

 O sintagma “ἔτι μικρόν” sempre se refere ao evento pascal no Quarto Evangelho (cf. Jo 7,33; 12,35; 13,33; 

14,19; 16,16-19).  
120

 No v. 19, os verbos ver e viver, no tempo presente, correspondente aos lexemas θεωρεῖ, θεωρεῖτέ, ζῶ, 
possuem valor perdurativo. Do ponto de vista do aspecto, o presente se fixa no desenvolvimento ou no processo 

da ação. “Considera o evento enquanto seu desenvolvimento interno, sem que o início e o fim entrem no campo 

da observação” (cf. POGGI, 2013, p. 105).  
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 3.2.1.6 A reação de Judas: Jo 14,22-31 

Judas é um personagem que o narrador tomou da tradição para tornar-se o porta-voz 

dos discípulos nas dúvidas a respeito da manifestação de Jesus, dirigida apenas a eles e não ao 

mundo. Os judeus esperavam uma manifestação triunfal do Messias e os cristãos da primeira 

hora esperavam um retorno visível e glorioso de Cristo, que não acontecia (cf. ZEVINI, 1995, 

p. 368)
121

.   

A questão de fundo na pergunta de Judas, no v. 22, versa sobre os destinatários da 

manifestação. Jesus responde com a indicação de dois grupos de pessoas: aqueles que o amam 

(cf. v. 23) e aqueles que não o amam (cf. v. 24; VITÓRIO, 1995, p. 213).  A característica 

fundamental do primeiro grupo é o amor, expressado na fidelidade à palavra de Jesus. Este 

terá como prêmio a vinda e o estabelecimento da morada permanente do Pai e do Filho junto 

a ele, acompanhando-o e o conduzindo para as moradas celestes
122

. Para o narrador, a 

comunhão de vida entre o Pai, Jesus e os discípulos já acontece na história e se encaminha 

para a consumação definitiva (cf. SCHNAKENBURG, 1980, p. 114).  

Em contrapartida, o segundo grupo de pessoas é caracterizado pelo não-amor e a não-

fidelidade a Jesus. Essas atitudes configuram a rejeição e interrompe a comunicação entre ele 

e Jesus (cf. LÉON-DUFOUR, 1996, p. 93). São frutos do não reconhecimento da identidade 

de Jesus como o enviado do Pai, que incapacitam o ser humano para a participação na 

manifestação futura do amor do Pai e do Filho (cf. VITÓRIO, 1995, p. 145.146).  

Portanto, por meio de Jesus, o narrador indica que a manifestação futura depende da 

postura do leitor. Ela está em estreita conexão com o modo de ser e agir do discípulo (cf. 

VITÓRIO, 1995, p. 213). Se não reconhecer a identidade de Jesus como o enviado do Pai e 

não permanecer no amor e na obediência, o leitor não tomará parte na comunhão divina que 

se manifesta pela inabitação do Pai e do Filho em seu interior (cf. ZEVINI, 1995, p. 368; 

VITÓTIO, 1995, p. 146). 

Ao finalizar a explicação sobre a manifestação aos discípulos, Jesus alude novamente 

à sua partida para explicar como se dará a continuidade de sua obra. Enquanto permanece 

com os discípulos, cumpre a missão de revelador do Pai (cf. v. 25). Com seu retorno, a 
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 Referências bíblicas a respeito da volta gloriosa do Filho do Homem, conferir Mc 13,24-27; Mt 24,29-31; Lc 

21,25-28.  
122

 Para Vitório, não há contradição entre a morada (gr. monh, ) preparada por Jesus junto do Pai (cf. Jo 14,2) e a 

morada do Pai e de Jesus junto aos discípulos (cf. Jo 14,23). Existe a morada-lugar (gr. monh,-to,poj) enquanto 

meta de caminhada e a monh, do Pai e do Filho junto aos discípulos durante a caminhada. Na história, os 

discípulos já experimentam a comunhão com o Pai e o Filho, fazendo com que a monh, do contexto da história, se 

identifique com a monh, escatológica (cf. VITÓRIO, 1995, p. 208).  
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continuidade de sua obra ficará por conta do Paráclito, o Espírito Santo, que será enviado pelo 

Pai, em seu nome, para ensinar e recordar aos discípulos todas as coisas que Ele mesmo 

ensinou (cf. v. 26). O narrador compreende a função desse personagem como mestre-memória 

dos discípulos, em total referência a Jesus (cf. SANTANA, 2000, p. 93). O envio dele será 

feito pelo Pai, em nome de Jesus (gr. ἐν τῷ ὀνόματί μου). Isso revela a união do Pai e do Filho 

na missão do Espírito. O narrador já havia indicado a intercessão de Jesus para a vinda do 

Paráclito (cf. v. 16). Aqui, confirma seu caráter de mediador junto do Pai, participando 

ativamente no envio daquele que será seu representante futuro junto aos discípulos (cf. 

FERRARO, 1982, p. 70-71; BLANK, 1988, p. 135.136). 

A relação entre Jesus e o Paráclito se reforça ainda mais no nível da função. A 

atividade didática e mnemônica do Paráclito corresponderá às palavras ditas por aquele. O 

conteúdo do ensino e da recordação do Paráclito é a própria revelação de Jesus, não 

compreendida no tempo da enunciação; porém, elucidada e interiorizada por sua atuação (cf. 

SCHNACKENBURG, 1980, p. 116). O papel primordial desse personagem é manter o Jesus-

ausente presente no coração dos discípulos (cf. TUÑI VANCELLS, 2012, p. 167). Com a 

vinda futura do Paráclito, o narrador trabalhou com a inter-relação de dois tempos: o tempo de 

Jesus e o tempo pós-Jesus (cf. PANIMOLLE, 1986, p. 244). Um é o prolongamento do outro, 

configurando duas fases na economia da salvação: o tempo da revelação e o tempo da 

iluminação (cf. ZEVINI, 1995, p. 369). Com a ausência de Jesus, o leitor não foi abandonado 

à própria sorte. Recebeu a promessa de que a eficácia da presença e dos ensinamentos de 

Jesus permanece pela mediação do Paráclito (cf. VITÓRIO, 1995, p. 281)
123

. 

Após mostrar aos discípulos a continuidade de sua obra, Jesus doa-lhes a paz (cf. v. 

27). Esse dom deve ser compreendido a partir do ambiente cultural e teológico semita (cf. 

VITÓRIO, 1995, p. 214). Corresponde aos bens messiânicos prometidos para o tempo 

escatológico (cf. ZEVINI, 1995, p. 371). Jesus transmite a paz que, no Antigo Testamento, 

cabia somente a Deus transmitir
124

. Faz dela sua herança para os discípulos (cf. LÉON-

DUFOUR, 1995, p. 98). Em vista desse dom, exorta-os a não ficarem perturbados e com 

medo (cf. PANIMOLLE, 1986, p. 246). Jesus já lhes havia dito que partiria, mas voltaria 

novamente. Aos discípulos, cabe ver o fator positivo desse movimento (cf. v. 28). Por um 

lado, sua partida não configura separação definitiva; pelo contrário, é uma etapa que prepara o 
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 Para Tuñi Vancells, a nova presença de Jesus tem muito a ver com a vinda do Paráclito (cf. TUÑI 

VANCELLS, 2012, p. 167). Mercier segue a mesma linha, ao afirmar que a vinda de outro Paráclito se apresenta 

como uma forma de regresso e “nova presença” de Jesus (cf. MERCIER, 1995, p. 148).     
124

 Cf.: Sl 72,7; Is 9,5; 66,12; Mq 5,4; Zc 9,10; Jr 33,9; Ez 34,25 etc. 
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reencontro (cf. Jo 14,3; VITÓRIO, 1995, p. 181). Por outro, a partida é um retorno ao Pai, que 

é maior do que ele (cf. v. 28b). O Pai é o ponto de chegada para a caminhada de Jesus e dos 

discípulos (cf. VITÓRIO, 1995, p. 76). Alegrar-se pelo seu retorno é sinal de que os 

discípulos compreenderam o projeto de vida de Jesus. Perceberam que essa realidade é um 

componente nesse projeto e, ainda, condição necessária para receberem os bens de salvação, 

prometidos por Ele em vista de sua passagem para o Pai (cf. VITÓRIO, 1995, p. 161; LÉON-

DUFOUR, 1996, p. 101).  

O passo seguinte de Jesus no discurso consiste em indicar a razão de suas palavras. 

Tudo o que foi dito tem o objetivo de sustentar a fé dos discípulos: “Disse-vos isso agora, 

antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais” (v. 29).  A partida de Jesus virá pelo 

escândalo da cruz e os discípulos não seriam capazes de compreendê-la por si mesmos, 

podendo parecer fracasso do mestre (cf. BUSSCHE, 1972, p. 522). O narrador usa as palavras 

de Jesus para que se tornem princípio hermenêutico da história e capacite os discípulos, no 

nível da narrativa, e o leitor a verem os acontecimentos a partir do ponto de vista de Jesus (cf. 

VITÓRIO, 1995, p. 205).  

A partida de Jesus está próxima e o combate contra o príncipe deste mundo é 

iminente; no entanto, nenhum poder ele tem sobre Jesus (cf. v. 30). O narrador, pelas palavras 

de Jesus, explica que a aparente derrota é, na verdade, entrega voluntária de Jesus nas mãos 

do inimigo, com o objetivo de expressar seu amor e sua obediência ao Pai (cf. v. 31a; 

SCHNACKENBURG, 1980, p. 121). Para o narrador, Jesus é soberano em seu destino; toda a 

sua vida está em função do desígnio de salvação (cf. BUSSCHE, 1972, p. 524). Em sua 

disposição de se entregar, voluntariamente, para revelar o amor do Pai ao mundo, convoca os 

discípulos para, juntos, partirem e, com coragem, enfrentar o que virá pela frente (cf. v 31b; 

VITÓRIO, 1995, p. 217)
125

. No entanto, a expectativa do leitor se frustra, pois Jesus e os 

discípulos não se movem do lugar. Há muito mais a dizer e, por isso, o narrador suspende a 
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 Os autores interpretam Jo 14,31b de diversas maneiras. Há uma tendência maior em afirmar que esse 

versículo encerra o capítulo 14 e sua continuidade lógica se dá em Jo 18,1. Brown pensa dessa forma e afirma 

que um redator acrescentou os capítulos 15−17 sem alterar o capítulo 14, de maneira que Jo 14,31 adquirisse um 

novo significado (cf. BROWN, 2000, p. 989). Beutler segue a linha de Brown; no entanto, compreende os 

capítulos 15−17 como releitura do capítulo 14, proveniente de diversas fases (cf. BEUTLER, 2016, p. 356). 

Dodd prefere interpretar esse versículo em sentido metafórico. O sintagma “Levantai-vos, vamo-nos daqui (gr. 

ἐγείρεσθε, ἄγωμεν ἐντεῦθεν)” (Jo 14,31b) não significaria movimento físico e sim, movimento do espírito, um ato 

interior da vontade que dirige um convite para sair ao encontro do príncipe deste mundo (cf. DODD, 2003, p. 

527). Léon-Dufour segue a interpretação metafórica de Dodd e afirma que o acréscimo dos capítulos 15−17 pode 

ser interpretado como detalhamento das condições do combate espiritual (cf. LÉON-DUFOUR, 1996, p. 104). 

Neves, por sua vez, pensa que o redator recolheu uma tradição que a respeitou de modo literalista. No entanto, 

percebendo que os discípulos, não apenas por causa do combate contra o príncipe deste mundo, precisavam de 

mais doutrinação, acrescentou os capítulos 15-17. Esse assunto ainda permanece em aberto entre os estudiosos 

(cf. NEVES, 2004, p. 232). 
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ação. O leitor experimenta um atraso frustrante, porém, precisa esperar e escutar algumas 

coisas a mais a respeito da partida de Jesus e da vida dos discípulos no tempo da ausência do 

mestre (cf. MOLONEY, 2005, p. 423).     

3.2.2 O relacionamento dos discípulos com Jesus e entre si: Jo 15,1-17 

A segunda parte do discurso inicia-se com uma afirmação metafórica da identidade de 

Jesus e de sua relação com o Pai: “Eu sou (gr. Ἐγώ εἰμί) a videira verdadeira e meu Pai é o 

agricultor (gr. ὁ γεωργός)” (v. 1; cf. ZEVINI, 1995, p. 376). O sintagma Ἐγώ εἰμί confere à 

afirmação peso de revelação e conteúdo salvífico, enquanto que as imagens metafóricas 

evocam a tradição veterotestamentária (cf. BEUTLER, 2016, p. 364). O discípulo e o leitor, 

familiarizados com a Sagrada Escritura, percebem que Jesus retoma o tema da vinha do 

Antigo Testamento. O povo de Israel era considerado a vinha do Senhor, plantada por Deus, 

mas que não gerou frutos (cf. CARSON, 2007, p. 514)
126

. Jesus se coloca no lugar do antigo 

Israel. Ele é o autêntico Israel, a vinha divinamente fecunda (cf. ALDAY, 2010, p. 397). 

No entanto, ser videira verdadeira não é uma autoconstituição de Jesus.  Os versículos 

1b e 2 mostram que o Pai é o agricultor e constituidor da videira. Ele mesmo se encarrega do 

cuidado dela, cortando (gr. αἴρει) o ramo estéril e limpando (gr. καθαίρει) o ramo frutífero, 

para que dê mais fruto. A menção do Pai torna-se uma autorrevelação de Jesus (cf. GUEDES, 

2012, p. 105). Qualifica-o como uma classe de videira que pertence à ordem celeste (cf. 

BROWN, 2000, p. 993). O narrador dispõe de um dado teológico em função de uma 

afirmação cristológica.  

A ação do Pai de cortar e limpar os ramos torna-se o primeiro alerta aos discípulos 

sobre a sorte daqueles que, estando em Jesus, produz ou não produz fruto. Jesus tranquiliza os 

discípulos ao dizer que já estão limpos, ou seja, estão em condições de frutificar e não correm 

o risco de serem cortados. Tal pureza é resultado da palavra que Jesus lhes tem anunciado (cf. 

v. 3). Com esse dado, o narrador, mais uma vez, assinala a identidade de Jesus com relação ao 

Pai. A ação de purificar é realizada pelo Pai, por meio da ação reveladora do Filho (cf. 

PANIMOLLE, 1986, p. 264). No contato com Jesus e na acolhida da sua palavra, os 

discípulos são purificados e capacitados para a frutificação com abundância (cf. 

WIKENHAUSER, 1967, p. 427). 

                                                 
126

 A tradição veterotestamentária do uso da imagem da videira ocorre em Is 5,1-7; Jr 2,21; Ez 15,1-8; 19,10-14; 

Sl 80,9-15. O narrador joanino recorreu a essa tradição, condicionando-a segundo seus interesses (cf. GUEDES, 

2012, p. 99-101). 
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Jesus segue o discurso, apresentando a condição indispensável para produzir frutos. 

Exorta os discípulos a permanecerem nele como requisito fundamental para tal fecundidade 

(cf vv. 4-5). Utiliza a imagem da videira e dos ramos, unidos a ela, para descrever a 

importância do vínculo entre Ele e seus discípulos (cf. ZEVINI, 1995, p. 377). O leitor colhe 

da plasticidade dessa imagem a profundidade da mensagem que o narrador deseja lhe 

comunicar (cf. GUEDES, 2012, p. 111). Assim como o ramo nada pode produzir por si 

mesmo, os discípulos nada podem produzir se não permanecerem em Jesus (v. 4). O narrador 

declara a dependência total do leitor, a ponto de colocar na boca de Jesus o sintagma “sem 

mim, nada podeis fazer” (gr. ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν) (v. 5c; cf. BROWN, 

2000, p. 1017).  

Se pela imagem da videira e dos ramos estabeleceu-se a relação vital entre Jesus e os 

discípulos, nos vv. 6-8, o narrador refere-se às consequências do não-permanecer e do 

permanecer em Jesus
127

. No primeiro caso, a exemplo do ramo fora da videira, aquele que não 

permanece em Jesus será lançado fora, no fogo, para ser queimado. O narrador recorre à 

linguagem do juízo e avisa o leitor dessa terrível possibilidade. A separação de Jesus acarreta 

o juízo divino e o total fracasso daquele que decidiu romper com a videira verdadeira (cf. 

GUEDES, 2012, p. 118-119). Por outro lado, quem permanece em Jesus e em sua palavra, 

recebe a garantia de que suas orações serão atendidas. Isso é possível por que a comunhão faz 

com que a oração esteja em sintonia com a vontade de Jesus (cf. ZEVINI, 1995, p. 379). O 

atendimento da oração torna-se, então, sinal da união do discípulo com Jesus e de sua 

participação no privilégio do Filho de sempre ter suas oração atendidas pelo Pai (cf. 

STRATHMANN, 1973, p. 362; ALDAY, 2010, p. 401)
128

. Essa união, por sua vez, gera a 

glorificação do Pai. No Quarto Evangelho, quem glorifica o Pai é o Filho na medida em que 

realiza a obra de salvação (cf. Jo 13,31; 14,13; 17,4). Com efeito, glorificar o Pai é realizar 

seu querer mais profundo (cf. GUEDES, 2012, p. 2013). Os discípulos glorificam o Pai 

vivendo na dependência de Jesus e assumindo sua vida, que tem como princípio, em tudo 

fazer a vontade do Pai (cf. Jo 4,34; BROWN, 2000, p. 1019).  

                                                 
127

 A relação de Jesus com os discípulos, descrita pelo sintagma permanecei em mim, e eu em vós (gr. μείνατε ἐν 

ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν) (Jo 15, 4.5.7), deve ser entendida como relação vital. A identificação de tipo moral ou 

mística empobrece-a (cf. GUEDES, 2012, p. 111).  
128

 “E Jesus, levantando os olhos para o alto, disse: ‘Pai, eu te dou graças porque me ouviste! Eu sei que sempre 

me ouves, mas digo isto por causa da multidão em torno de mim, para que creia que tu me enviaste’” (Jo 11,41-

42).    
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A partir do v. 9, acontece um giro na fala de Jesus. Não há mais referência direta à 

imagem da videira e dos ramos. A linguagem metafórica dá lugar à linguagem conceitual (cf. 

BLANK, 1988, p. 161). A imagem passa a ser explicitada de forma direta.  

Tanto o relacionamento Pai-Filho, comparado à relação viticultor-videira, quanto o 

relacionamento Jesus-discípulos, comparado à relação videira-ramos, são afirmados agora 

como relação de amor (cf. BEUTLER, 2016, p. 368). Jesus é apresentado pelo narrador como 

o amado do Pai e o amante que introduz os discípulos no círculo do amor (cf. ZEVINI, 1995, 

p. 380). A exortação do v. 4a “permanecei em mim (gr. μείνατε ἐν ἐμοί)” passa a ser 

“permanecei no meu amor (gr. μείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ)”, a partir do v. 9b. Por mais que o 

amor do Pai e do Filho seja gratuito, em parte, depende do discípulo-leitor o contínuo desfrute 

desse amor (cf. CARSON, 2007, p. 521). O narrador, pela exortação de Jesus, recorda ao 

leitor o amor de que foi objeto e convida-o a permanecer no âmbito desse amor (cf. MATEO; 

BARRETO, 1982, p. 661).   

Para permanecer no amor, Jesus apresenta uma exigência: guardar seus mandamentos 

(cf. v. 10). O amor exige uma resposta concreta. Longe de ser uma realidade de ordem 

místico-sentimental, trata-se concretamente da observância dos mandamentos de Jesus (cf. 

LÉON-DUFOUR, 1996, p. 126). Anteriormente, o narrador já havia assinalado essa 

observância como prova de amor (cf. Jo 14,15.21.33). No v. 10b, retoma o tema com um 

elemento novo. Para justificar essa exigência, recorre ao próprio Jesus como modelo de 

obediência ao Pai e permanência no seu amor (cf. ZEVINI, 1995, p. 380). Para o narrador, “os 

discípulos devem repetir, em sua relação com Jesus, o que este sempre manteve com o Pai: 

uma reciprocidade de amor mostrada pela observância incondicional de seus mandamentos” 

(MOLONEY, 2005, p. 432). 

Após apresentar a exigência para os discípulos permanecerem no amor, Jesus revela 

sua intenção ao ter dito essas palavras: “Eu vos disse isso (gr. Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν), para que 

a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa” (v. 11). Com o sintagma ταῦτα 

λελάληκα, o narrador provoca o leitor a uma retomada do conteúdo do discurso. Por mais que, 

em alguns momentos, abordasse sobre o risco e a consequência de separar-se de Jesus, o 

objetivo não é fazer que o leitor tema por sua salvação; ao contrário, que experimente a 

verdadeira alegria (cf. WIKENHAUSER, 1967, p. 429). Esta, juntamente com a paz (cf. Jo 

14,27), resume os bens messiânicos comunicados por Jesus em vista de sua obra salvífica (cf. 
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MERCIER, 1995, p. 218)
129

. Jesus concede a participação nesses bens àqueles que estão em 

união com Ele (cf. BROWN, 2010, p. 1021).  Compartilha sua alegria como dom da salvação 

à medida que os discípulos permanecem fiéis aos seus mandamentos (cf. CARSON, 2007, p. 

521). E para que suas palavras não fiquem apenas no nível abstrato, esclarece nos versículos 

seguintes em que consistem, concretamente, esses mandamentos. 

Seguindo o discurso, Jesus afirma: “Este é o meu mandamento (gr. ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμή): 

amai-vos uns aos outros, assim como (gr. καθώς) eu vos amei” (v. 12)
130

. Todos os 

mandamentos resumem-se, aqui, no único preceito do amor recíproco (cf. PANIMOLLE, 

1986, p. 282)
131

. O fundamento e o modelo desse amor é o próprio amor que Jesus oferece aos 

discípulos. “Se estes podem amar, é porque foram amados e seu estilo de amor é o que Jesus 

praticou com eles” (ZEVINI, 1995, p. 382). Evocando o exemplo de Jesus, o narrador quer 

inspirar o relacionamento dos discípulos entre si (cf. KONINGS, 2000, p. 328).  

Para Jesus, a demonstração mais eloquente do amor consiste em alguém dar a vida 

pelos seus amigos (gr. τῶν φίλων αὐτοῦ) (cf. v. 13)
132

. Faz referência a si mesmo e à sua 

entrega na cruz, ainda que, no nível de narrativa, seus discípulos só compreenderão mais tarde 

(cf. CARSON, 2007, p. 522). O leitor, porém, no tempo pós-pascal, percebe a profundidade 

do exemplo a que Jesus se refere (cf. PANIMOLLE, 1986, p. 283). Consegue visualizar a 

qualidade e a intensidade do amor com que foi amado e com as quais deverá amar (cf. 

KONINGS, 2000, p. 330).  

Como o exemplo usado por Jesus demonstrou indiretamente que os discípulos são 

esses amigos, ele apresenta as exigências da amizade: “Vós sois meus amigos se fizerdes o 

que vos mando” (v. 14). Da parte dos discípulos, a amizade deve ser concreta, manifestada 

pela fidelidade aos mandamentos (cf. PANIMOLLE, 1986, p. 283). Somente desta forma se 

prova ser verdadeiro amigo de Jesus (cf. MORRIS, 2005, p. 300). Da parte de Jesus, justifica 

sua exigência exatamente por considerá-los como amigos: “Já não vos chamo servos [...]. Eu 

vos chamo amigos [...]” (v. 15). Para provar e esclarecer sua amizade, contrapõe o 

relacionamento senhor-servo ao relacionamento amigo-amigo. No primeiro caso, o 

relacionamento não supõe intimidade e transparência. O servo não precisa conhecer as 

intenções do seu senhor. Precisa somente obedecer (cf. BUSSCHE, 1972, p. 535). No 

                                                 
129

 No Quarto Evangelho, constantemente, a alegria está associada com a obra salvífica de Jesus (cf. Jo 3,29; 

4,36; 8,56; 11,15; 14,28).  
130

 “Em razão do καθώς, [...] o comportamento do Filho é, mais do que modelo, o protótipo e mesmo a fonte de 

conduta dos fiéis” (LÉON-DUFOUR, 1996, p. 127). 
131

 Para o uso do sintagma τάς ἐντολάς em referência aos mandamentos de forma geral, conferir Jo 14,15.21; 

15,10. Para o uso do sintagma ἡ ἐντολή em referência ao amor recíproco, conferir Jo 13,34; 15,12.  
132

 Brown acredita que o lexema ὁ φίλος possa significar “o amado” (cf. BROWN, 2000, p. 999). 
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segundo, a relação envolve intimidade, transparência e cumplicidade. Jesus fez dos discípulos 

seus confidentes, comunicando-lhes tudo o que ouviu de seu Pai (cf. v. 15b; 

WIKENHAUSER, 1967, p. 431). A revelação torna-se, então, uma característica distintiva da 

sua amizade com os discípulos, que os faz participantes da vontade do Pai e os introduz na 

ordem da salvação (cf. CARSON, 2007, p. 523; ZEVINI, 1995, p. 383). 

No entanto, o narrador se preocupou em não dar a entender que a amizade entre Jesus 

e seus discípulos seja relacionamento de iguais (cf. WIKENHAUSER, 1967, p. 431)
133

. 

Ressaltou a iniciativa de Jesus ao apresentá-lo na origem da vocação e da missão dos 

discípulos: “[...] Eu vos escolhi e vos designei, para dardes fruto e para que vosso fruto 

permaneça. Assim, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dará” (v. 16). A 

amizade é dom da graça (cf. PANIMOLLE, 1986, p. 283). Não são os discípulos que se 

fazem amigos de Jesus por afinidade natural; pelo contrário, é Jesus que escolhe seus amigos 

(cf. BARRET, 2003, p. 725). Também foram retomados aqui alguns temas do discurso: 

produzir fruto e atendimento da oração. O leitor recorda que essas duas realidades só podem 

acontecer quando os discípulos permanecem em Jesus (cf. Jo 15,5.7). Para que não pensem 

que sejam resultados do mero esforço humano, o narrador esclarece que “são privilégios que 

brotam da eleição por parte de Jesus” (BARRET, 2003, p. 726).   

Como conclusão dessa parte do discurso, Jesus repete, no v. 17, a afirmação do v. 12 

sobre o mandamento do amor. Reforça que a prática do amor recíproco é condição essencial 

para manter o status de amigo (cf. MOLONEY, 2007, p. 436).  

3.2.3 O relacionamento dos discípulos com mundo: Jo 15,18−16,4a  

A terceira parte do discurso inicia-se com a afirmação de Jesus: “Se o mundo (gr. 

κόσμος) vos odeia, sabei (gr. γινώσκετε) que primeiro odiou a mim” (v. 18)
134

. Essa afirmação 

enfatiza o destino de Jesus e permite ao leitor recapitular o conflito entre Ele e as autoridade 

judaicas em Jo 5−12 (cf. LÉON-DUFOUR, 1996, p. 136). A frase está construída 

hipoteticamente; no entanto, o ódio do mundo já era uma realidade para as comunidades 

cristãs primitivas antes da escrita do Quarto Evangelho (cf. BARRET, 2003, p. 728). O 

narrador oferecerá ao leitor o sentido de tal fato. 

                                                 
133

 Embora alguns personagens tenham sido chamados de amigos de Deus (cf. 2Cro 20,7; Is 41,8; Ex 33,11) e de 

Jesus (cf. Jo 11,11), Deus e Jesus jamais  são nomeados como amigos de alguém. Isso não quer dizer que não o 

sejam. No entanto, a amizade mútua e recíproca do tipo moderno não entra nesta questão (cf. CARSON, 2007, p. 

523).    
134

 Para Beutler, o mundo corresponde à totalidade dos adversários de Jesus (cf. BEUTLER, 2016, p. 373). O uso 

do lexema κόσμος evidencia o caráter supratemporal da atitude de rejeição a Jesus (cf. TUÑI VANCELLS, 1989, 

p. 155).  
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O ódio a Jesus está na origem do ódio aos discípulos. O narrador mostra que a 

oposição ao Mestre e à sua obra prossegue na comunidade cristã (cf. SANTOS, 1994, p. 290). 

A pertença a Jesus torna-se um elemento desencadeador desse ódio (cf. v 19). Como 

escolhidos por Ele, os discípulos já não pertencem ao mundo
135

. A escolha acentua o ato 

vitorioso de Jesus e a nova origem que os discípulos receberam (cf. LÉON-DUFOUR, 1996, 

p. 137). Estes já não são influenciados pelo mundo, não se adaptam às suas máximas e às suas 

tendências; pelo contrário, assumem a postura de Jesus e desmascaram suas obras más (cf. 

BOVER, 1955, p. 112)
136

. Tornaram-se participantes da tensa e radical oposição existente 

entre Deus e o mundo (cf. BLANK, 1988, p. 180). 

Em vista dessa oposição, os discípulos devem abolir toda ilusão de achar que serão 

mais bem tratados pelo mundo (cf. BOVER, 1955, p. 113). Com uma afirmação analéptica, 

no versículo 20, Jesus incentiva os discípulos a participarem do seu destino
137

. Mostra-lhes 

que os ouvintes futuros da mensagem cristã terão a mesma postura dos ouvintes durante seu 

ministério público: “Se me perseguiram, perseguirão a vós também. E se guardaram a minha 

palavra (gr. τόν λόγον), guardarão também a vossa” (v. 20b). Com a referência à palavra do 

discípulo nesse versículo, o narrador ultrapassa o tempo do Jesus histórico e alcança o tempo 

do leitor. Engloba sua missão como portador da palavra e testemunha de Jesus (cf. TUÑI 

VANCELLS, 1989, p. 150.152). A palavra de Jesus e do Pai torna-se palavra do discípulo e 

seu anúncio é um dos fatores desencadeantes da perseguição (cf. LÉON-DUFOUR, 1996, p. 

138)
138

.  

Com a afirmação de Jesus “Eles farão tudo isso por causa do meu nome (gr. διὰ τό 

ὄνομά μου), por que não conhecem aquele que me enviou (gr. τόν πέμψαντά με)” (v. 21), tem-

se um avanço na explicação para o ódio do mundo
139

. O narrador, pela boca de Jesus, 

apresenta um elemento cristológico e outro teológico como fatores determinantes para a 

existência do ódio (cf. TUÑI VANCELLS, 1989, p. 153; SANTOS, 1994, p. 290). Os judeus, 

presos às suas concepções sobre a divindade e o Messias, não penetraram nos altíssimos 

                                                 
135

 Jesus, em contraposição com os judeus, declarou sua não pertença a este mundo: “Vós sois daqui de baixo, eu 

sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo” (Jo 8,23). 
136

 Jesus disse aos seus irmãos: “A vós, o mundo não pode odiar, mas a mim odeia, por que eu dou testemunho 

dele, mostrando que suas obras são más” (Jo 7,7).    
137

 O sintagma “[...] O servo não é maior do que seu senhor” aparece em Jo 13,16 com o objetivo de incentivar 

os discípulos a imitarem a humildade de Jesus. Jo 15,20 tem o objetivo de mostrar aos discípulos a necessidade 

de aceitar e assumir o destino de Jesus (cf. BROWN, 2000, p. 1028).  
138

 Sobre a palavra de Jesus como palavra do Pai, cf. Jo 14,24. 
139

 O sintagma τό ὄνομά μου indica a própria pessoa do Filho enquanto revelador do Pai (cf. BARRET, 2003, p. 

730). Já o sintagma τόν πέμψαντά με é usado no Quarto Evangelho para descrever a ação mais importante do Pai. 

Consequentemente, revela também a identidade do Filho. Para aprofundar o estudo do Pai como enviante e do 

Filho como enviado, cf. VITÓRIO, 1995, 102-106.141-146.   
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desígnios de Deus, podendo Jesus dizer que, de fato, não conheceram o Pai e, tampouco, 

reconheceram o Filho como seu enviado e revelador (cf. BOVER, 1955, p. 114; 

WIKENHAUSER, 1967, p. 437)
140

.  O modelo proposto por Jesus não se encaixou no molde 

religioso dos judeus (cf. TUÑI VANCELLS, 1989, p. 151). Com isso, fecharam-se na 

incredulidade, manifestaram o ódio a ele e, por consequência, escravizaram-se no pecado (cf. 

Jo 8, 34). 

A situação de pecado dos judeus é inescusável. Jesus afirma que, com sua vinda, 

manifestou o desígnio do Pai por palavras e obras (cf. vv. 22.24)
141

. Estes dois últimos termos 

referem-se à totalidade da ação reveladora de Jesus (cf. TUÑÍ; ALEGRE, 1995, p. 60). Por 

meio deles, o narrador indica que Jesus fez tudo o que deveria fazer para ser acolhido pelos 

seus interlocutores (cf. SANTOS, 1999, p. 291). Deu-lhes a oportunidade e todas as condições 

necessárias para crerem nele e aceitá-lo como o enviado do Pai, mas não o fizeram (cf. Jo 12, 

37). No versículo 24b, Jesus diz que seus interlocutores viram as obras. O fato de terem visto 

exime-o de toda responsabilidade. O narrador ressalta que a incredulidade não foi causada por 

uma falta de Jesus, mas por um fechamento consciente dos judeus, desembocando no ódio a 

Jesus e, consequentemente, no ódio ao Pai (cf. v. 23)
142

. Reforça ainda mais a ideia da não 

responsabilidade de Jesus, buscando uma última explicação para o ódio como cumprimento 

da Lei de Israel. É a própria lei que acusa os judeus: “Odiaram-me sem motivo” (v. 25; cf. 

MOLONEY, 2005, p. 441)
143

. O pecado dos judeus não tem desculpa por que é recusa 

consciente e deliberada (cf. BARRET, 2003, p. 730). Para o narrador joanino, não existe a 

possibilidade de agir como o narrador lucano e colocar na boca de Jesus a frase “Pai, perdoa-

lhes! Eles não sabem o que fazem!” (Lc 23,34). 

Nesse contexto de ódio e perseguição, Jesus anuncia o testemunho do Paráclito e o 

testemunho dos discípulos (cf. vv. 26-27). Mesmo com toda resistência, o projeto de Jesus 

continua pela atuação desses personagens (cf. WIKENHAUSER, 1967, p. 437). 

Com a promessa de Jesus de, estando junto do Pai, enviar o Paráclito, o narrador 

garante ao leitor que este não está abandonado nessas circunstâncias dolorosas (cf. 
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 Jesus já havia dito diretamente aos fariseus que eles não conheciam nem a Ele, nem o Pai (cf. Jo 8,19). 
141

 Para as referências à ação de Jesus por palavras e obras, conferir Jo 5,36; 10,37-38; 12,49-50.   
142

 A afirmação de Jesus “Quem me odeia, odeia a meu Pai também” (Jo 15,23) evoca a unidade intrínseca entre 

Jesus e o Pai no Quarto Evangelho. Em Jo 10,30, Jesus diz: “Eu e o Pai somos um”. Uma ideia análoga já havia 

aparecido em Jo 5,23b: “Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou”. O narrador joanino 

insiste que, o que se faz a um, atinge necessariamente o outro (cf. BARRET, 2003, p. 731).  
143

 O sintagma “Odiaram-me sem motivo” aparece nos Salmos 35,19 e 69,5. Alguns autores opinam que o 

segundo pode ser considerado a fonte para João. Esse salmo é citado em outras partes do Quarto Evangelho em 

referência à paixão e morte de Jesus (cf. Jo 2,17; 19,29). Também Mc 15,36 e Apo 3,5; 13,8; 16,1; 17,8 fazem 

referência a esse Salmo (cf. BROWN, 2000, p. 1043; BARRET, 2003, p. 732).   
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PANIMOLLE, 1986, p. 306). Primeiro, é o próprio Jesus que, mesmo ausente, atua em favor 

do discípulo. Ao dar-se conta da atuação do Paráclito, imediatamente, o leitor deve lembrar-se 

de que esse personagem é um dos favores do Cristo glorioso (cf. MIGUÉNS, 1963, p. 160; 

LÉON-DUFOUR, 1996, p. 160). Segundo, com o envio do Paráclito, o leitor goza de uma 

presença que o ajuda e o consola em tempos de crise (cf. SANTOS, 1999, p.255). Este 

personagem possui todas as credencias para isto: 

 Será enviado por Jesus: é seu representante e sua presença junto aos 

discípulos é prolongada (cf. TUÑÍ, ALEGRE, 1995, p. 121, BROWN, 

2000, p. 1676). 

 Procede do Pai, assim como Jesus (cf. Jo 8,42): sua origem divina 

confirma e garante sua missão temporal (cf. MIGUÉNS, 1963, p. 162). 

 É o Espirito da verdade: sua identidade está relacionada com Jesus-

verdade (cf. VITÓRIO, 1995, p. 270). Ele faz compreender 

interiormente a revelação de Jesus (cf. SANTOS, 1999, p. 247). 

 Testemunha a favor de Jesus: “[...] confirma a verdade referente ao 

mistério do Filho” (LÉON-DUFOUR, 1996, p. 144). 

O testemunho do Paráclito a favor de Jesus acontece no interior dos discípulos, com a 

finalidade de manter e fortalecer a fé deles. Os discípulos, por sua vez, manifestam, 

publicamente, o testemunho interior do Espírito (cf. FERRARO, 1982, p. 84.85). Agostinho 

diz: “Porque ele dará [testemunho], vós também dareis. Ele em vossos corações, e vós, com 

vossas vozes; ele com sua inspiração e vós, com o ruído da vossa voz [...]” (AGOSTINHO, 

1965, p. 414). Trata-se de um mesmo testemunho (gr. μαρτυρία) proferido por duas 

testemunhas (gr. μάρτυρες), uma vez que também o objeto sempre será o mesmo: Jesus (cf. 

MIGUÉNS, 1963, p. 169). Com o sintagma “por estais comigo desde o princípio” (v. 27b), o 

narrador sugere que o conteúdo do testemunho será toda a existência de Jesus (cf. FERRARO, 

1982, p. 85). 

Para concluir esta parte do discurso, Jesus indica com qual finalidade foram ditas essas 

coisas aos discípulos: “[...] para que vossa fé não fique abalada (gr. μή σκανδαλισθῆτε)” (Jo 

16,1)
144

.  O narrador contempla a possibilidade de o leitor abandonar a fé, por causa do ódio e 

da perseguição (cf. BARRET, 2003, p. 735). Em vista disso, previne-os do perigo da 

apostasia (cf. PANIMOLLE, 1986, p. 307).  
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 O verbo σκανδαλίζω significa “fazer com que deixe de crer, fazer com que alguém abandone a fé” (LOUW, 

NIDA, 2013, p. 337). 
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O narrador deixa de tratar do ódio e da perseguição, em nível abstrato, e apresenta, por 

meio de Jesus, casos concretos do ambiente vital que motivou a formulação dessa parte do 

discurso: “Sereis expulsos das sinagogas, e virá a hora em que todo aquele que vos matar, 

julgará estar prestando culto a Deus” (Jo 16,2; cf. LÉON-DUFOUR, 1996, p.149)
145

.   

Os exemplos apresentados refletem o conflito entre o judaísmo e o cristianismo que se 

iniciou alguns anos, após a morte de Jesus
146

, e que se intensificou depois do ano 70, com a 

destruição de Jerusalém e as decisões do Concílio de Jâmnia (década de 80-90)
147

, 

estendendo-se até o século II (cf. BLANK, 1988, p. 185)
148

. No período da formação do relato 

joanino, os conflitos, principalmente entre anos de 70 e 90, permaneciam muito vivos para o 

narrador e para os leitores (cf. BROWN, 2006, p. 20-21). Ecoava, ainda, o slogan judaico de 

que o assassinato de um cristão era um culto a Deus. O narrador, por sua vez, rebatia com as 

palavras de Jesus, afirmando que isso não passava de desconhecimento do Pai e do Filho (cf. 

Jo 16, 3; ZEVINI, 1995, p. 393).   

Para responder a tão agudo problema do ódio e fortalecer a fé dos discípulos, o 

narrador recorreu às palavras de Jesus, apresentando-as como profecia
149

. O uso das prolepses 

permitiu-lhe interligar o narrado no relato e a situação posterior do leitor (cf. HONG, 2004, p. 

150). Para o narrador, as palavras com valor proléptico na boca de Jesus, devem ter valor 

analéptico na mente dos discípulos (cf. Jo 16, 4a)
150

. Ao recordarem essas palavras e 

constatarem o seu cumprimento, os discípulos confirmavam o conhecimento sobrenatural de 

Jesus e a fé lhes era fortalecida (cf. BARRET, 2003, p. 737). Desta forma, verifica-se que o 

interesse do narrador com esta parte do discurso foi fazer das palavras de Jesus uma garantia 

para o presente e uma promessa para o futuro do leitor (cf. HONG, 2004, p. 152).  
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 Sobre a expulsão da Sinagoga, conferir Jo 9,22; 12,42. Em Jo 11,45-53 a morte de Jesus é considerada um 

benefício para o Lugar Santo e toda a nação.   
146

 O livro dos Atos dos Apóstolos registrou alguns exemplos do conflito inicial entre o judaísmo e o 

cristianismo: prisões (cf. 4,1-3; 5,17-18; 6,12; 12,3), açoites (cf. 5,40), mortes (cf. 7,57-60; 12,1-2) etc. 
147

 Com a desestabilização do judaísmo, a partir do ano 70, o chamado Concílio de Jâmnia (década de 80-90) 

aconteceu para dar um novo rumo à religião de Israel. Nesse Concílio, o texto das XVIII bênçãos foi 

reformulado. A última oração era uma maldição dirigida aos hereges, inclusive aos cristãos: “Aos apóstatas, 

nenhuma esperança! Que os heréticos desapareçam subitamente! Que eles sejam apagados do Livro da vida e 

não se inscrevam entre os justos!” (apud LÉON-DUFOUR, 1996, p. 147). Os judeus eram obrigados a recitar 

essa maldição nas sinagogas. Os judeus-cristãos se viam obrigados a maldizer ou, então, declarar publicamente 

sua fé em Jesus e serem expulsos da sinagoga (cf. BROWN, 1999, p. 93).     
148

 Para algumas referências a textos patrísticos que falam da perseguição e morte de cristãos motivados pelos 

interesses judaicos, conferir MERCIER, 1995, p. 251.   
149

 “A expressão “virá a hora” (Jo 16,2) traduz, à maneira joanina, o começo dos anúncios proféticos ou 

apocalípticos” (LÉON-DUFOUR, 1996, p. 147). Outro indício literário do conteúdo profético é o uso do verbo 

no tempo futuro (cf. Jo 15,20.21.26; 16,2.3). 
150

 Para o conceito de prolepse e analepse, consultar o estudo sobre o tempo narrativo, abordado no primeiro 

capítulo dessa pesquisa. 
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3.2.4 A partida e o retorno de Jesus: Jo 16,4b-33 

3.2.4.1 A partida de Jesus e vinda do Paráclito: Jo 16,4b-15 

A quarta parte do discurso inicia-se com uma justificativa de Jesus: “Eu não vos disse 

isso desde o começo, porque estava convosco” (v. 4b). Ainda não havia a necessidade de 

tratar de determinados assuntos. Porém, com a proximidade de sua partida, Jesus viu-se 

obrigado a preparar os discípulos, o que lhes causou tristeza no coração, a ponto de reduzi-los 

ao silêncio (cf. v. 5-6; LÉON-DUFOUR, 1996, p. 160)
151

. 

Para consolar os discípulos, Jesus mostra a vantagem de sua partida: “[...] É bom para 

vós que eu vá (gr. συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω). Se eu não for, o Paráclito não virá a vós. 

Mas se eu for, eu o enviarei a vós” (v. 7).  Ser apresentado na origem da missão do Paráclito 

reforça para o leitor a identidade divina e transcendente de Jesus, além de demonstrar sua 

preocupação com aqueles que permanecem no mundo (cf. FERRARO, 1982, p. 90). Com a 

expressão “συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω”, o narrador quer mostrar ao leitor a riqueza e as 

vantagens do tempo presente, que em nada perde para o tempo do Jesus histórico (cf. 

MAGGIONI, 1992, p. 438).  

Para o narrador, o que torna imprescindível a partida de Jesus e a vinda do Paráclito 

são dois elementos de natureza funcional deste último personagem: seu papel contra o mundo 

(cf. v. 8-11) e sua função em relação à comunidade (cf. v. 12-15; NEVES, 2004, p. 141). 

A primeira função do Paráclito consistirá em acusar (gr. ἐλέγχειν) o mundo em relação 

ao pecado, à justiça e ao julgamento (cf. v. 8). O narrador quer proporcionar ao leitor uma 

revisão no processo histórico da condenação de Jesus, para estabelecer, de fato, a verdade (cf. 

MERCIER, 1995, p. 287).  

Do ponto de vista dos judeus, a condenação de Jesus é justa e irrefutável. Foi 

condenado por ser agitador político e blasfemador (cf. Jo 11,50; 19,7; CASALEGNO, 2006, 

p. 158)
152

. Em contrapartida, para defender a causa de Jesus, o narrador dispõe do personagem 

Paráclito, que produzirá para o leitor as provas irrefutáveis do erro do mundo, por não ter 

aceitado a revelação e, ainda, condenado o revelador (cf. PANIMOLLE, 1986, p. 309). 
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 A não pergunta sobre o destino de Jesus, em Jo 16,5, parece contradizer Jo 13,33 e Jo 14,5. Para 

Schnackenburg, não há contradição. O objetivo do narrador, em Jo 16,5, “é pintar retoricamente a situação de 

tristeza: o anúncio de Jesus cortou-lhes a palavra”. São duas motivações nesse versículo: “por em relevo a 

incompreensão e o desconcerto dos discípulos” (cf. SCHNACKENBURG, 1980, p. 164).    
152

 A Lei de Israel prevê pena de morte para o crime de blasfêmia (cf. Lv 24,16). 
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O pecado é o primeiro argumento de acusação do Paráclito. Sua natureza é descrita 

pelo próprio Jesus: “Eles não acreditaram em mim” (v. 9a; cf. MIGUÉNS, 1963, p. 181). O 

narrador apresentou o personagem Jesus como alguém que não podia ser acusado de pecado 

(cf. Jo 8,46) e que, no seu processo de condenação, verificou-se que não cometeu crime algum 

(cf. 19,4). Sem existir erro em Jesus, o Defensor acusa o mundo de que a única motivação 

para a condenação consistiu na incredulidade. O pecado se configurou na rejeição de ver em 

Jesus a última e definitiva revelação de Deus (cf. CASALEGNO, 2006, p. 157). 

A justiça é o segundo elemento que comporá a acusação do Paráclito. Para o 

personagem Jesus, sua justiça fundamenta-se em seu retorno ao Pai, de modo que não mais 

será visto (cf. v. 10). Os inimigos de Jesus, ao contrário, acreditavam que sua ausência era 

sinal de sua derrota. A morte era vista como realidade escandalosa, humilhante, que 

contrastava com as esperanças messiânicas tradicionais. Constantemente, era qualificada 

como maldição, escândalo e vergonha (cf. WOSCHITZ, 2000, p. 75)
153

. Esses argumentos 

tornaram-se as armas de ataque contra as comunidades cristãs, comprometendo a 

credibilidade do evento Jesus Cristo e desestabilizando a fé do leitor. O narrador, por sua vez, 

empreende uma intensa tarefa teológica para responder as objeções e proteger a fé de seu 

interlocutor (cf. WOSCHITZ, 2000, p. 75; FERRARO, 1982, p. 92). 

Do ponto de vista do narrador, a ausência de Jesus era indício de sua exaltação junto 

do Pai (cf. SCHNACKENBURG, 1980, p. 170). A glorificação comprovava seu 

relacionamento e sua aprovação por parte daquele que o enviou (cf. MIGUÉNS, 1963, p. 184-

185). Sua ressurreição-ascensão conferia credibilidade a todas as suas declarações 

messiânicas e ao título de Filho de Deus (cf. CASALEGNO, 2006, p. 158). Esses argumentos 

tornam-se a matéria da refutação do Paráclito, que consistirá em subverter a expectativas do 

mundo e desmascarar sua pretensa justiça no julgamento condenatório de Jesus (cf. 

MOLONEY, 2005, p. 450). O Paráclito provará que Jesus, injustamente acusado, torna-se o 

verdadeiro justo diante do Pai (cf. SCHNACKENBURG, 1980, p. 170). Sua morte, 

ignominiosa aos olhos do mundo, revela-se como o retorno triunfal àquele que o enviou (cf. 

PANIMOLLE, 1982, p. 318).  

O último componente da refutação do Paráclito é o julgamento (gr. κρίσις), que 

consiste no fato de o príncipe deste mundo já estar condenado (cf. v. 11). Aparentemente, a 

morte demonstrava a derrota de Jesus e a vitória do príncipe deste mundo e de seus sequazes 

(cf. ALDAY, 2010, p. 413). O narrador, ao contrário, compreende que, na execução 
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 Sobre a maldição, o escândalo e a vergonha da cruz, conferir Dt 21,22-23; Gl 3,13; 1Cor 1,23; Hb 12,2. 



 

80 

 

condenatória de Jesus, os verdadeiros sentenciados foram o mundo e seu príncipe (cf. LÉON-

DUFOUR, 1996, p. 165). Este foi lançado fora; reduzido à total impotência, definitivamente 

(cf. Jo 12,31; FERRARO, 1986, p. 95)
154

. O Paráclito, em sua refutação, provará que o 

verdadeiro triunfo foi o de Jesus, exaltado à direita do Pai (cf. ZEVINI, 1995, p. 396). 

Revelará a verdadeira identidade de Jesus, confirmando-o como Filho de Deus, a quem o Pai 

concedeu toda autoridade e induzindo o leitor a aderir, vitalmente, a Ele (cf. Jo 13,3; 

PANIMOLLE, 1986, p. 317-318). 

Após apresentar a função do Paráclito com relação ao mundo, o narrador descreve o 

papel desse personagem com relação aos discípulos. No v. 12, Jesus afirma que tem muito a 

dizer, mas os discípulos não são capazes de suportar naquele momento
155

. Quando vier o 

Espírito da verdade, conduzi-los-á em toda verdade (cf. v. 13a)
156

. O narrador aproveita dessa 

afirmação para refletir sobre o tempo do leitor à luz da pneumatologia (cf. BEUTLER, 2016, 

p. 380).  

Para o narrador, a deficiência na compreensão das palavras de Jesus é superada pela 

atividade elucidativa do Paráclito. Este personagem conduzirá os discípulos à plena 

compreensão da revelação de Jesus (cf. FERRARO, 1982, p. 99). O objetivo primeiro é guiar 

os discípulos à pessoa de Cristo (cf. SANTOS, 1999, p. 274). Trata-se, não apenas, de 

penetração intelectual da mensagem cristã, mas da total conformação da vida ao mistério de 

Jesus (cf. BROWN, 2000, p. 1066).   

O interesse do narrador é cristológico (cf. SANTOS, 1999, p. 239)
157

. Quer garantir a 

presença de Jesus e a continuidade de sua obra no tempo do leitor (cf. SANTANA, 2000, p. 

90). Construiu a identidade do Espírito em relação a Jesus, análoga à identidade deste com 
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 Em Jo 16,11, o verbo julgar (gr. κρίνω) encontra-se no perfeito. Isto indica a condenação definitiva das forças 

demoníacas (cf. CASALEGNO, 2006, p. 159). Sobre o aspecto verbal do perfeito, conferir a nota 72.  
155

 Os autores compreenderam o sintagma “mas não sois capazes de compreender (gr. βαστάζειν) agora” (Jo 

16,12b) de diversas formas. A Bíblia – Tradução Ecumênica – sugere que este sintagma diz respeito à 

dificuldade dos discípulos em entrar na compreensão e na participação da morte e da glorificação de Jesus, algo 

que lhes será facultado no tempo do Espírito (cf. BÍBLIA – TRADUÇÃO ECUMÊNICA, 1994, p. 2081). Para 

Beutler, o sintagma indica que “os discípulos não são ainda capazes de entender e admitir as consequências das 

palavras de Jesus para sua situação existencial” (BEUTLER, 2016, p. 380). Schnackenburg, por sua vez, sugere 

que se trata de uma indicação adicional da situação comunitária posterior que, para os discípulos da Última Ceia, 

é incompreensível; “trata-se da compreensibilidade das palavras de Jesus em qualquer situação existencial, do 

futuro sempre aberto em que a revelação alcança seu sentido atual e também novo” (SCHNACKENBURG, 

1980, p. 172). Em resumo, Beutler e a Bíblia – Tradução Ecumênica – preferem interpretar o sintagma sem sair 

do âmbito do relato. Schnackenburg, ao contrário, interpreta o sintagma a partir do tempo do leitor.      
156

 Sobre o problema das variantes em Jo 16,13, consultar OMASSON, 2010, p. 204. 
157

 Para Schnackenburg, Jo 16,12-15 sugere considerações trinitárias; porém seu propósito é cristológico: 

mostrar a realidade desbordante e absoluta da revelação em Jesus. Toda a revelação posterior, toda exposição e 

interpretação realizada no Espírito com vistas à comunidade, na medida em que o requeiram as circunstâncias, 

permanecem ligadas ao ministério revelador de Jesus (cf. SCHNACKENBURG, 1980, p. 176).   
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relação ao Pai (cf. FERRARO, 1996, p. 126). Para Brown, tudo o que se diz do Paráclito, o 

narrador já havia aplicado a Jesus em outras partes do relato (cf. BROWN, 2000, p. 1675)
158

.  

O personagem Paráclito encontra-se em total dependência de Jesus no que diz respeito 

ao conteúdo de sua missão: não falará por si mesmo, anunciará o que receber de Jesus e as 

coisas futuras (gr. τά ἐρχόμενα) (cf. vv. 13b.14). Não tem conteúdo próprio, tampouco, 

novidade em suas palavras. O papel que o narrador lhe outorga consiste em manter viva e 

operante a palavra de Jesus no tempo do leitor (cf. WIKENHAUSER, 1967, p. 443).  

O anúncio das coisas futuras pode ser entendido de duas formas. No nível da narrativa, 

Jesus refere-se ao mistério pascal, pois este é o conteúdo do sintagma “τά ἐρχόμενα”, em Jo 

18,4 (cf. BARRET, 2003, p. 744). Na perspectiva do narrador, refere-se ao significado para 

cada geração futura do que Jesus fez e ensinou (cf. BROWN, 2000, p. 1067)
159

. Trata-se de 

oferecer ao leitor o sentido cristológico de toda a História da Salvação (cf. SANTOS, 1999, p. 

268). Nisto o Paráclito glorifica Jesus; pois toma do que é dele e o ressignifica para o leitor 

em sua circunstância existencial, possibilitando o conhecimento de Jesus e a aceitação de seu 

mistério (cf. FERRARO, 1982, p. 103). No v. 15, o narrador encerra o ensinamento, 

reafirmando a comunhão de posse, entre o Pai e Jesus, nos bens de salvação (cf. FERRARO, 

1982, p. 104). Ao mesmo tempo, reafirma que a atividade do Paráclito nada mais é do que 

participação nos bens de Jesus (cf. SCHNACKENBURG, 1980, p. 175).      

3.2.4.2 O retorno de Jesus e a alegria e a paz dos discípulos: Jo 16,16-33  

Para consolar os discípulos, na unidade anterior, Jesus prometeu-lhes o envio do 

Paráclito; nesse momento, promete-lhes o reencontro (cf. BOVER, 1955, p. 152). Inicia sua 

fala com uma alocução enigmática, segundo a qual os discípulos, em pouco tempo, não mais 

o verão e, mais um pouco de tempo, vê-lo-ão novamente (cf. v. 16; BUSSCHE, 1972, p. 552). 

Essa afirmação provoca-lhes desconcerto e os faz evidenciar a incompreensão em que se 

encontram (cf. vv. 17-18). As reações dos discípulos criam a oportunidade para o narrador 

guiar o leitor à compreensão mais profunda das palavras de Jesus (cf. SCHNACKENBURG, 

1980, p. 198). 
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 O Espírito é enviado (cf. Jo 14,26; 15,26), assim como Jesus é o enviado do Pai (cf. Jo 3,17). O Espírito não 

fala por si mesmo, fala o que ouve de Jesus (cf. Jo 16,13b.14). Este também não fala por si mesmo; fala o que 

ouviu do Pai (cf. Jo 5,19; 8,28; 8,26). O Espírito glorifica Jesus (cf. Jo 16, 14), assim como este glorifica o Pai 

(cf. Jo 17,4). Para uma comparação mais sistemática entre o Paráclito e Jesus, conferir BROWN, 2000, p. 

1675.1676.   
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 Para Brown, “a melhor preparação cristã para o porvir não é uma previsão exata do futuro, mas sim, um 

conhecimento profundo do que Jesus significa para cada geração” (BROWN, 2000, p. 1067).  
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Percebendo o desconcerto dos discípulos, Jesus responde-lhes com uma promessa: 

“Em verdade, em verdade, vos digo: chorareis e lamentareis, mas o mundo se alegrará. 

Ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria” (vv. 19-20). A resposta não 

segue na mesma linha de seus questionamentos (cf. NEVES, 2004, p. 245). Enquanto os 

discípulos estão preocupados com o “pouco tempo”, Jesus está interessado em mostrar-lhes os 

privilégios que desfrutarão no futuro próximo (cf. BROWN, 2000, p. 1086).  

Para esclarecer suas palavras, Jesus recorre à imagem da mulher em trabalho de parto 

(cf. ZEVINI, 1995, p. 401). Ela se angustia ao chegar a hora (gr. ἡ ὥρα) de dar à luz, mas, tão 

logo isso acontece, esquece-se das dores, na alegria do nascimento de um ser humano (cf. v. 

21)
160

. A escolha do narrador pelo sintagma ἡ ὥρα não é acidental. Esse sintagma liga a 

imagem da parturiente à hora de Jesus, momento de sua exaltação na cruz (cf. Jo 12, 

23.27.31). O narrador havia apresentado a “hora” na perspectiva de Jesus, como o momento 

de sua glorificação (cf. Jo 13,1.31). Apresenta-a, agora, na perspectiva dos discípulos: será 

para esses um tempo de prova e tristeza para que possam chegar à alegria definitiva (cf. 

MATEO; BARRETO, 1982, p. 691; NEVES, 2004, p. 245). 

No v. 22, Jesus aplica a imagem da mulher aos discípulos. Estes já estão no contexto 

do “pouco tempo” da tristeza, mas recebem a promessa de se alegrarem novamente, a ponto 

de ninguém poder tirar deles essa alegria (cf. BOVER, 1955, p. 161). O fundamento dessa 

promessa encontra-se na própria iniciativa de Jesus em vê-los novamente (cf. 

WIKENHAUSER, 1967, p. 446). O narrador compreende o dom da alegria como fruto do 

Ressuscitado; portanto, não pode ser confundido com um mero sentimento humano. “Trata-se 

da alegria definitiva como sinal de salvação escatológica” (NEVES, 2004, p. 246).    

Essa alegria se manifestará, justamente, naquele dia em que não haverá mais perguntas 

por parte dos discípulos (cf. v. 23a). Para o narrador, todos os questionamentos dos discípulos 

foram esclarecidos no mistério pascal, quando a verdadeira identidade de Jesus se manifestou, 

com toda clareza. Nesse momento, os discípulos fizeram a passagem da incompreensão para a 

compreensão. O reencontro fez com que entendessem tudo o que Jesus disse e fez (cf. 

BROWN, 2000, p. 1088). Além disso, os discípulos alcançaram o acesso ao Pai, através de 

Jesus, por meio da oração (cf. MATEOS, BARRETO, 1982, p. 695). A condição é que peçam 

em nome de Jesus, acreditando e apoiando-se em sua mediação junto do Pai (cf. v. 23b, 

WIKENHAUSER, 1967, p. 447). Os discípulos não estão acostumados a orar dessa forma. O 
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 A imagem da mulher em dores de parto possui raízes no Antigo Testamento. Frequentemente, foi usada para 

expressar o sofrimento do povo de Israel à espera da libertação no tempo da salvação (cf. BUSSCHE, 1972, p. 

552; Is 26,17-19; 66,7-14; Os 13,13-15 e  Miq 4,9-10; 5,2). 
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narrador quer incentivar o leitor a acreditar em Jesus como o mediador e fazê-lo conteúdo de 

oração (cf. BOVER, 1955, p. 163). Pedir em nome de Jesus e receber são causas da alegria 

plena dos discípulos, pois revelam a autenticidade e a profundidade da união deles com o 

mestre ausente (cf. STRATHMANN, 1973, p. 377). 

A partir do v. 25, o discurso se encaminha para a conclusão (cf. BEUTLER, 2016, p. 

383). O personagem Jesus ressalta que, até aquele momento, tem falado em figuras (gr. ἐν 

παροιμίαις), mas virá a hora em que falará claramente (gr. παρρησία) do Pai. Durante seu 

ministério público, a linguagem era necessariamente obscura, porque sua personalidade ainda 

estava velada (cf. BARRET, 2003, p. 752). Mas, com a chegada da hora e a conclusão da obra 

salvífica, sua identidade de Filho e Revelador do Pai será descortinada e dará lugar à 

claridade, à plena revelação (cf. WIKENHAUSER, 1967, p. 447).  

Ao dizer “Naquele dia, pedireis em meu nome. E não digo que eu rogarei ao Pai por 

vós” (v. 26), o personagem Jesus indica o cumprimento de sua missão. Seu objetivo consiste 

em permitir o acesso do ser humano ao Pai (cf. SCHNACKENBURG, 1980, p. 205). Não ser 

mais necessário sua intercessão significa que sua mediação alcançou o escopo (cf. 

PANIMOLLE, 1982, p. 331). Para Léon-Dufour, isso “mostra que a aliança entre Deus e os 

homens se encontra plenamente realizada” (LÉON-DUFOUR, 1996, p. 184). 

Mesmo que Jesus tenha indicado que sua intercessão junto do Pai tornar-se-á 

desnecessária, o narrador mostra que seu personagem não se torna dispensável (cf. 

WIKENHAUSER, 1967, p. 449). Os discípulos são objeto do amor do Pai pela união com Ele 

na fé e no amor (cf. v. 27; BLANK, 1988, p. 234)
161

. A relação direta deles com o Pai 

mantem-se por causa do próprio Jesus (cf. SCHNACKENBURG, 1980, p. 205). Em Jo 3,16, 

o narrador afirma que o envio do Filho ao mundo é expressão do amor do Pai. Amá-lo é 

responder a esse amor e aceitar o desígnio de salvação (cf. MATEOS; BARRETO, 1982, p. 

697). No v. 28, Jesus alude novamente a esse desígnio, destacando seus extremos: saí do Pai e 

volto ao Pai. É dentro desse limite que “deve ser teologicamente compreendida a atuação de 

Jesus no mundo” (BLANK, 1988, p. 236).  

Os discípulos reagem à afirmação de Jesus, reconhecendo que “agora” (gr. νῦν) Ele 

fala abertamente e não em figuras; “agora” eles sabem que Jesus conhece tudo e que ninguém 

precisa fazer-lhe perguntas (cf. v. 29)
162

. Em vista disso, professam a fé nele, como o enviado 

de Deus (cf. v. 30). Não se dão conta de que esse “agora” ainda corresponde ao tempo das 
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 O conteúdo da fé dos discípulos é a saída de Jesus de junto de Deus (cf. Jo 16,27).    
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 Segundo o pensamento judaico, conhecer uma pergunta ou súplica antes de ser feita é prerrogativa do poder 

divino. Isso acentua para o leitor o conhecimento divino de Jesus (cf. LÉON-DUFOUR, 1996, p. 189).  
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coisas ditas em figuras, ou seja, o tempo da incompletude da revelação (cf. ZEVINI, 1995, p. 

407). É uma pretensão frustrante achar que já alcançaram a plenitude do conhecimento e a 

maturidade da fé (cf. MOLONEY, 2005, p. 463). O narrador assinala a deficiência na fé dos 

discípulos ao registrar a mudança que eles operaram na fala de Jesus – em vez de “o Pai”, 

dizem “de Deus” (cf. vv. 28.30) – e por não expressarem a fé no “retorno de Jesus ao Pai” (cf. 

LÉON-DUFOUR, 1996, p. 189)
163

. 

Com a interrogação “Credes agora?” (v. 31), Jesus questiona a segurança dos 

discípulos (cf. LÉON-DUFOUR, 1996, p. 190). Põe em xeque a profissão de fé deles, 

consciente de que, em breve, esta será provada e não resistirá (cf. CARSON, 2007, p. 549). A 

fé insuficiente se manifestará, tão logo se deparem com a realidade da morte de Jesus (cf. 

MATEOS; BARRETO, 1982, p. 699). Serão dispersos, cada um para o seu lado, e o deixarão 

sozinho (cf. v. 32a). Mas Jesus completa: “Eu não estou só, porque o Pai está sempre comigo” 

(v. 32b). Para o narrador, o Pai é a fonte da segurança e da serenidade de Jesus (cf. BROWN, 

2000, p. 1093). Sua perspectiva a respeito da cruz, como exaltação do Filho, impediu-o de 

apresentar o personagem Jesus como um abandonado na hora da paixão, distanciando-se dos 

narradores dos Evangelhos de Marcos e de Mateus (cf. Mc 15,34; Mt 27,46; 

SCHNACKENBURG, 1980, p. 208).   

O v. 33 encerra o discurso de despedida com o grito de triunfo de Jesus: “Eu venci (gr. 

νενίκηκα) o mundo” (v. 33d). São as últimas palavras de conforto dirigidas ao leitor (cf. 

NEVES, 2004, p. 249). O narrador traz à memória desse a vitória de Jesus para injetar nele 

ânimo e alegria em meio às tribulações (cf. MOLONEY, 2005, p. 465). Mesmo que viva em 

contexto de oposição e risco para a fé, em Jesus, poderá experimentar a paz (cf. v. 33ab, 

STRATHMANN, 1973, p. 380).  Ele venceu todas as forças que se opõem ao desígnio de 

salvação e o leitor participa dessa vitória, que, para o narrador, é definitiva, uma vez que 

optou pelo uso do verbo νικάω no indicativo perfeito (cf. LÉON-DUFOUR, 1996, p. 192)
164

.   

3.3 Síntese do quadro narrativo “a declaração de Jesus” 

Este capítulo propôs-se a colocar em prática os pressupostos teóricos do método da 

Análise Narrativa Bíblica, apresentados no primeiro capítulo, e aplicá-los na análise do 
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 Na perspectiva do narrador, acreditar que Jesus saiu de Deus é fundamental (cf. Jo 16,27; 17,8). No entanto, 

os discursos de despedida se orientam para a glorificação de Jesus junto do Pai (cf. LÉON-DUFOUR, 1996, p. 

189). O retorno de Jesus ao Pai não é compreendido pelos discípulos e causa-lhes tristeza (cf. Jo 16,17-18; 

14,28; 16,5-7).  
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 “Do ponto de vista temporal, o perfeito nos informa que a ação concluiu-se no passado e seus efeitos 

perduram no presente (em relação ao tempo de quem fala)” (POGGI, 2013, p. 139). 
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segundo quadro narrativo, denominado de “a declaração de Jesus”. Trata-se, agora, de 

sintetizar seu conteúdo. 

O narrador, em sua estratégia narrativa, estruturou o quadro da declaração de Jesus em 

dois momentos: o anúncio da traição (cf. Jo 13,21-30) e o discurso de despedida (cf. Jo 

13,31−16,33). Com a revelação do traidor e sua saída da ceia, uma série de acontecimentos 

futuros foi acionada, referente aos eventos da paixão-ressurreição de Jesus. O narrador usou o 

discurso de Jesus para interpretar a saída de Judas e os acontecimentos futuros, incluindo a 

vida dos discípulos no tempo da ausência de Jesus.     

A estruturação e a análise de conteúdo permitiu-nos verificar como o narrador 

construiu o personagem Jesus, em Jo 13,21−16,33, com o objetivo de comunicar sua 

mensagem ao leitor. Jesus é o protagonista do episódio. O narrador, querendo influenciar 

fortemente seu interlocutor, colocou-o em contato direto com o protagonista. Na maior parte 

do tempo, ausentou-se do relato, cedendo a palavra ao personagem Jesus, privilegiando seus 

ensinamentos.   

Basicamente, o narrador trabalhou com duas imagens do personagem Jesus: o Jesus 

terreno e o Jesus glorioso. Construiu seu personagem de maneira que, dirigindo-se aos 

discípulos na ceia, se referisse a um tempo posterior ao da sua fala. Seu ensinamento visa a 

preparar os discípulos para os acontecimentos finais do relato, os eventos da paixão-

ressurreição, ultrapassando o próprio tempo do relato e atingindo o tempo do leitor
165

. A 

preparação para os acontecimentos futuros e a construção da imagem do Jesus glorioso, 

operadas pelo Jesus terreno, fazem parte da estratégia do narrador, que deseja atingir o leitor 

implícito, responder suas demandas e trazer-lhe à consciência o modo da presença de Jesus no 

meio deles.      

Após a explicação do gesto do lava-pés, Jesus revelou o traidor (cf. vv. 21-30). Aqui, 

mais uma vez, o narrador quis ressaltar a soberania Jesus. No entanto, também não deixou de 

destacar sua humanidade: ficou interiormente perturbado (cf. v. 21). Possui o conhecimento 

antecipado do seu retorno ao Pai (cf. Jo 13,1), a consciência da autoridade recebida do Pai (cf. 

Jo 13, 2a) e a consciência da sua natureza divina (descrita em termos de origem e destino) (cf. 

Jo 13,2b); porém, não deixou de ser humano e experimentar a tensão do seu combate final 
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 A alta frequência do uso do verbo no indicativo futuro corrobora a afirmação de que o narrador quer atingir o 

tempo do leitor. Segundo o levantamento, em Jo 13−17, o verbo no indicativo futuro aparece 75 vezes, sendo 

que, 73 ocasiões pertencem a Jo 13,21−16,33. A título de comparação, em Jo 1−12, são 86 ocorrências do verbo 

nessa condição e em Jo 18−21, apenas 9 ocorrências. Usou-se, para essa pesquisa, a versão da Bíblia “Novum 

Testamentum Graece, Nestle-Aland, 27h edition”, presente no software BibleWorks for Windows, version 

8.0.013z.1, 2009. 
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contra Satanás. Diante do leitor, Jesus não é um ser imperturbável e apático. É o dono de sua 

vida e controla os acontecimentos relativos a ela. Por isso, livre e soberanamente, autoriza a 

traição de Judas (cf. v. 27). 

Com a saída de Judas, o narrador introduziu a primeira parte do discurso (cf. Jo 

13,31−14,31). As primeiras palavras de Jesus oferecem a perspectiva dos acontecimentos 

futuros, que irromperam com a retirada do traidor (cf. Jo 13,31-32). Como a traição tomou 

seu curso, o personagem Jesus anuncia sua partida (cf. Jo 13,33) e dá o novo mandamento aos 

discípulos (cf. Jo 13,34). Em sua ausência, o amor deve tornar-se o distintivo da comunidade. 

O narrador apresenta Jesus como o fundamento do amor e o próprio amor recíproco como 

epifania de sua presença (cf. Jo 13,35).  

O anúncio da partida causou a reação de Pedro e sua insistência em seguir Jesus, 

disposto a oferecer-lhe a própria vida (cf. Jo 13,36-37). Jesus responde a Pedro com o anúncio 

da negação (cf. Jo 13,38).  Sua resposta alerta Pedro e o leitor para o excesso de segurança em 

si mesmo. As previsões de Jesus mostram o conhecimento e o controle que o personagem tem 

de seu destino, inclusive o saber da própria postura do homem diante do mistério da paixão. 

Jesus percebeu que a afirmação sobre a partida perturbou os discípulos e pretende 

tranquilizá-los. Inicialmente, exortou-os a acreditar em Deus e nele (cf. Jo 14,1). A fé em 

Deus já era algo enraizado nos discípulos, provenientes da tradição judaica; mas era preciso 

também ter Jesus como objeto de fé. Sem isso, suas palavras acabariam no vazio. Depois de 

exortá-los à fé, ofereceu o verdadeiro sentido da sua partida. Esta consiste em ir à casa do Pai, 

preparar um lugar para os discípulos e retornar para levá-los consigo (cf. Jo 14,2-3). Na 

perspectiva do personagem Jesus, a separação não é definitiva; é uma etapa para a preparação 

do reencontro e permanência definitiva dos discípulos com o Pai e com o Filho. Da parte dos 

discípulos, devem continuar a caminhada, pois já conhecem o caminho (cf. Jo 13,4).  

Nos vv. 5-7, o narrador mostrou a reação de Tomé, diante da afirmação de Jesus de 

que os discípulos já conhecem o caminho. A resposta do personagem Jesus visa a centrar o 

olhar dos discípulos em sua própria pessoa: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida” (Jo 14,6). 

O narrador compreende seu personagem como o mediador, o revelador e o salvador. É a única 

via de acesso ao Pai e, quem o conhece, conhece e vê o Pai (cf. 14,7).  

Filipe não compreende essas palavras e expressa seu desejo: “Senhor, mostra-nos o 

Pai, isso nos basta” (Jo 14,8). Criou-se, com essa afirmação, a oportunidade para o narrador 

revelar a verdadeira identidade do personagem Jesus em íntima união com Pai e explicar por 

que ele é o único mediador. O ponto central da identidade de Jesus é: “Eu estou no Pai e o Pai 
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está em mim” (Jo 14,10a). A unidade de ser entre esses personagens revela-se na unidade do 

agir: a palavra do personagem Jesus é palavra do Pai (cf. Jo 14,10b) e sua ação é ação do Pai 

que, permanecendo nele, realiza suas obras (cf. Jo 14,10c). O narrador destacou a presença 

terrena de Jesus e a necessidade de crer em sua pessoa. Sem isso, a continuidade de seu 

projeto ficaria prejudicada. 

Por outro lado, se há fé, o personagem Jesus garante a continuidade de sua obra pela 

atuação dos discípulos, realizando as obras que ele faz e outras ainda maiores, porque ele vai 

para o Pai (cf. Jo 14,12). Para o narrador, a partida de Jesus, longe de interromper sua 

atividade, promoveu ainda mais a expansão de sua ação salvífica. Ele transmitiu ao leitor a 

imagem de Jesus, junto do Pai, atuando em favor dos discípulos (cf. Jo 14,14). Nos vv. 15-17, 

essa atuação se revela como intercessão para o envio do Paráclito. Esse personagem supre a 

ausência de Jesus e torna-se uma presença constante para a caminhada do leitor (cf. Jo 14,16). 

Este se descobre apoiado por Jesus, estando junto do Pai, e, apoiado pelo Paráclito, atuando 

em seu favor na terra. 

As promessas consoladoras do personagem Jesus alcançam seu ápice com o anúncio 

da promessa do seu retorno (cf. Jo 14,18). A morte dava a sensação de separação definitiva, 

mas o narrador mostra o contrário. O encontro com Jesus ressuscitado revelou a plena 

comunhão do Pai com o Filho e deste com os discípulos (cf. Jo 14,20). O narrador assinala 

que a comunhão, em parte, depende da postura do leitor, que se manifesta na acolhida e na 

observância dos mandamentos (cf. Jo 14,21a). Da parte do personagem Jesus, esse se 

manifestará a quem o ama (cf. Jo 14,21b-24). Não foi precisado no texto como se dará essa 

manifestação. Pode ser uma pista a atuação do Paráclito, em Jo 14,26. Esse personagem é 

enviado pelo Pai, em nome de Jesus. Sua missão é ensinar e recordar tudo o que Jesus disse. 

O narrador delega-lhe o papel de manter Jesus-ausente presente na mente do leitor. 

Nos vv. 27-28, Jesus oferece as últimas palavras de consolo aos discípulos. Conclui a 

primeira parte, mostrando o objetivo do discurso e, mais uma vez, revelando sua soberania 

(cf. Jo 13,29-31).  

A segunda parte do discurso (cf. Jo 15,1-17) inicia-se com uma afirmação categórica 

da identidade de Jesus, com relação ao Pai: “Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o 

agricultor” (Jo 15,1). Os discípulos são os ramos (cf. Jo 15,5). Por meio dessas imagens, o 

narrador estabeleceu a relação entre os personagens. 

 Nos vv. 1-5, o narrador descreve o tipo de relação entre Jesus e os discípulos, 

comparada à dependência dos ramos em relação à videira. Jesus é apresentado como o 
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princípio vital da comunidade. O narrador declarou a total dependência do leitor com relação 

a Jesus e excluiu toda possibilidade de vida verdadeira fora dele (cf. Jo 15,5b). 

Nos vv. 6-8, o narrador mostra as consequência do não-permanecer e do permanecer 

em Jesus. Para o primeiro caso, reserva-se o juízo; no segundo caso, os discípulos recebem a 

garantia de terem suas orações atendidas. Esta realidade torna-se sinal de que existe 

comunhão entre Jesus e os discípulos. 

A relação Jesus-discípulos, descrita pela imagem da videira-ramo, passa a ser definida 

como relação de amor nos vv. 9-11. A condição para o leitor manter-se nessa relação é a 

observância dos mandamentos. Para justificar essa exigência, o narrador recorreu ao próprio 

exemplo de obediência de Jesus ao Pai e permanência no seu amor (cf. Jo 15,10). O leitor 

deve repetir, em seu relacionamento com Jesus, o que esse sempre manteve com o Pai. Dessa 

forma, sua alegria torna-se completa (cf. Jo 15,11).     

 No v.12, o personagem Jesus define o que entende por mandamento: “Amai-vos uns 

aos outros, como eu vos amei”. A demonstração mais eloquente do amor é a disposição de dar 

a vida pelos amigos (cf. Jo 15,13). O personagem Jesus considera os discípulos seus amigos e 

prova sua amizade pela transparência na relação: “Dei-vos a conhecer tudo o que ouvi do meu 

Pai” (Jo 15,15b). A revelação dos sentimentos do personagem Jesus antecipa a disposição e a 

motivação com que enfrentará o mistério da cruz. Ao mesmo tempo, apresenta o personagem 

ao leitor como fundamento e modelo de amor a ser imitado (cf. Jo 15,12.14). No v. 16, o 

narrador ressalta a iniciativa de Jesus. Ele escolhe, constitui os discípulos em sua fecundidade 

e torna-se o mediador no atendimento da oração deles, dirigida ao Pai. Esta parte se encerra 

com o personagem Jesus reafirmando a ordem do amor recíproco (cf. Jo 15,17).   

Na terceira parte do discurso, o narrador centrou-se na explicação do ódio do mundo 

aos discípulos (cf. Jo 15,18-16,4a). Nos vv. 18-20, apresentou uma justificativa para o ódio 

relacionada com o personagem Jesus. Antes dos discípulos, Ele foi o primeiro odiado e 

perseguido (cf. Jo 15,18.20b). Escolheu os seus e os separou do mundo (cf. Jo 15,19). Em 

vista disso, estes participam do seu destino e compartilham a oposição existente entre Deus e 

o mundo (cf. Jo 15,20a).  

O narrador avançou na explicação do ódio, revelando a raiz desse mal no 

desconhecimento do Pai que, consequentemente, desembocou na não-compreensão e na não- 

aceitação do ministério do Filho (cf. Jo 15,21-25). Jesus veio e cumpriu sua missão reveladora 

por palavras e obras (cf. Jo 15,22.24a). O mundo viu e, mesmo assim, odiou Jesus e o Pai. O 
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fato de verem exime o personagem Jesus de toda responsabilidade. O ódio sem motivo dos 

judeus é cumprimento de profecia, escrita na lei de Israel (cf. Jo 15,25). 

Nos vv. 26-27, o narrador apresenta o testemunho do Paráclito e o testemunho dos 

discípulos, em meio à oposição do mundo. Nesses versículos, o personagem Jesus se revela 

em duas condições: como enviante do Paráclito e como objeto do testemunho deste 

personagem e dos discípulos. O narrador faz o leitor perceber duas coisas: primeiro, a 

condição divina e transcendente de Jesus, junto do Pai. Ele está na origem da missão do 

Paráclito e se mostra atuante em favor dos seus. Segundo, a obra de Jesus continua pela 

atuação do Paráclito e dos discípulos. Ao evocar o testemunho dos discípulos, o narrador 

conscientiza o leitor sobre sua responsabilidade e o compromete com o projeto de Jesus.     

O personagem Jesus concluiu esta parte do discurso, demonstrando sua preocupação 

com os discípulos. O ódio e a perseguição colocam a fé destes e do leitor em risco. O 

personagem antecipa os desafios a serem enfrentados para que a fé dos discípulos não fique 

abalada e não haja perigo de apostasia (cf. Jo 16,1-4a).  

Na quarta parte do discurso, retoma-se o tema da partida de Jesus (cf. Jo 16,4b-33). No 

primeiro momento, o personagem Jesus apresenta a vantagem de seu retorno ao Pai: ele 

enviará o Paráclito (cf. Jo 16,7). Como enviante, o personagem revela sua identidade divina e 

transcendente, junto do Pai. Ao mesmo tempo, o Paráclito tornar-se-á seu defensor na 

acusação contra o mundo (cf. Jo 16,8). 

O personagem Paráclito argumentará a favor de Jesus em três pontos: o pecado, que 

consiste na incredulidade, ou seja, a não aceitação de Jesus como revelador do Pai (cf. Jo 

16,9); a justiça, que comporta afirmar o retorno de Jesus ao Pai – sua ausência é sinal da 

aprovação daquele que o enviou e credibilidade para suas afirmações messiânicas (cf. Jo 

16,10) –; e o julgamento, que consiste em mostrar a derrota do príncipe deste mundo e o 

verdadeiro triunfo de Jesus, exaltado à direita do Pai (cf. Jo 16,11). Pela acusação do Paráclito 

contra o mundo, o narrador quer proporcionar ao leitor uma revisão no processo condenatório 

de Jesus e mostrar quem, de fato, está com a verdade.  

No segundo momento, o personagem Jesus mostra a atuação do Paráclito em favor da 

comunidade (cf. Jo 16,12-15). O ponto central e o conteúdo da missão desse personagem é o 

próprio Jesus. Anunciará o que tiver recebido dele; por isso, o glorificará (cf. Jo 16,14). 

Verifica-se que o interesse do narrador pelo personagem Paráclito é cristológico. Ele quer 

garantir a presença de Jesus e a continuidade de sua obra no tempo do leitor. 
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  O personagem Jesus avança na consolação dos discípulos com a promessa de seu 

retorno (cf. Jo 16,16). Estes estão tristes pelo anúncio da partida, mas recebem a garantia de 

Jesus de que a tristeza se transformará em alegria (cf. Jo 16,20). Usa a imagem da parturiente 

para esclarecer sua promessa (cf. Jo 16,21).  

Para o personagem Jesus, a alegria dos discípulos se manifestará quando ele os vir 

novamente (cf. Jo 16,22). Jesus antevê o reencontro com os seus, no mistério pascal, e sabe 

qual será a reação deles. Além da alegria, todas as dúvidas dos discípulos serão esclarecidas. 

Para o narrador, o reencontro trouxe a compreensão da identidade de Jesus e de tudo o que ele 

disse e fez. Possibilitou também o acesso dos discípulos ao Pai, através de Jesus. A oração 

deverá ser feita em seu nome, manifestando a confiança nele (cf. Jo 16,23b). O narrador quer 

inspirar o leitor a confiar em Jesus como seu mediador e fazê-lo conteúdo de oração. 

Nos vv. 25-27, o personagem Jesus apresenta outros elementos reservados para o 

tempo do reencontro. A revelação atingirá o ponto mais alto e a linguagem em figuras dará 

lugar às palavras claras a respeito do Pai. A missão de proporcionar o acesso do ser humano 

ao Pai alcançará o objetivo, não sendo mais necessária sua intercessão. Mas, isso não torna 

Jesus dispensável. Na visão do narrador, os discípulos são objetos do amor do Pai pela união 

com o personagem Jesus na fé e no amor. No v. 28, o personagem destaca a consciência que 

tem do mistério da própria vida: “Saí do Pai e volto ao Pai”. Esses elementos lhe conferem 

segurança e serenidade no enfrentamento do seu destino. 

O personagem Jesus segue com o discurso, questionando a falsa segurança e a 

antecipada profissão de fé dos discípulos (cf. Jo 16,29-31). Sua capacidade de antever o 

futuro permite-lhe anunciar a dispersão dos seus. Finaliza o discurso com as últimas palavras 

de conforto e seu canto de vitória: “Eu venci o mundo” (Jo 16,32-33). O narrador tem diante 

de si o leitor implícito atribulado e assolado no seu relacionamento com o mundo. Ele traz à 

memória do seu leitor a vitória de Jesus para injetar nele ânimo e alegria, pois também 

participa dessa vitória sobre o mundo. 

Analisou-se, neste capítulo, o segundo quadro narrativo, denominado “A Declaração 

de Jesus”. O terceiro quadro é a oração de Jesus (Jo 17,1-26), o qual será tratado no capítulo 

seguinte.    
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISE DA ORAÇÃO DE JESUS (Jo 17,1-26):                                                                   

ESTRUTURA E CONTEÚDO 

Até este ponto da pesquisa, já foram analisados dois quadros narrativos que estruturam 

a micronarrativa Jo 13−17: o Lava-pés (Jo 13,1-20) e a Declaração de Jesus (Jo 13,21−16,33). 

Neste capítulo, analisar-se-á o último quadro: a Oração de Jesus (Jo 17,1-26). 

O objetivo consistirá em compreender o personagem Jesus em sua oração ao Pai, 

intercedendo pelos discípulos. Esse objetivo será alcançado com a análise do texto em sua 

estrutura e conteúdo. 

O narrador estruturou a oração de Jesus em quatro momentos: a oração de Jesus para 

si mesmo (17,1-5), sua prece pelos discípulos presentes na ceia (17,6-19), seu pedido pela 

unidade de todos os discípulos (17,20-23) e a conclusão da oração (17,24-26). Em cada uma 

dessas unidades literárias, verificar-se-á a presença de dois elementos comuns: o pedido de 

Jesus ao Pai (cf. vv. 1.5.11b.15.17.21.24) e uma atuação de Jesus, correspondente ao seu 

pedido (cf. vv. 4.12.19.22.26); e também, como o narrador construiu os discípulos com 

características idealizadas (cf. vv. 6.7-8.14.16.25). Afirmar a atuação exemplar de Jesus e a 

resposta favorável dos discípulos visa a motivar o Pai a agir segundo o que se lhe pede.  

Após a verificação da estrutura e do conteúdo, em sua ligação com o personagem 

Jesus, seguir-se-á a análise das características narrativas desse personagem no texto. O 

resultado dessa análise será sintetizado no final deste capítulo.          

4.1 O pedido de glorificação de Jesus: Jo 17,1-5 

Com o sintagma “Tendo dito essas coisas” (gr. Ταῦτα ἐλάλησεν) (cf. v.17,1), o 

narrador assinalou o fim do discurso de Jesus e introduziu a nova seção. O uso do verbo dizer 

(gr. λαλέω) colocou todo o discurso anterior sob o signo da revelação
166

. O que segue está 
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 No vocabulário joanino, o verbo  λαλέω deixa entrever um clima de revelação naquele que fala” (CABA, 

2007, p. 179). Neste sentido, os discursos de despedida adquiriram verdadeira qualidade de revelação (cf. 

MERCIER, 1995, p. 313). Seguem alguns exemplos do emprego do verbo no Quarto Evangelho: Jo 3,34; 4,26; 

6,63; 8,12.26.28.38; 12,49.50; 14,10 etc.  
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emoldurado pelo clima de oração. O personagem Jesus eleva os olhos para o céu e se dirige 

ao Pai, seu novo interlocutor (cf. v. 1a). Por um movimento físico-corporal, o narrador indica 

a atitude orante do seu personagem (cf. CABA, 2007, p. 180). A referência ao plano celeste, 

sem conotação espacial, “simboliza o âmbito da transcendência de Deus, a que Jesus pertence 

e ao qual está ligado” (SCHNACKENBURG, 1980, p. 213).  

O personagem Jesus inicia sua oração, invocando a Deus como Pai (gr. πάτερ), 

fazendo referência à chegada da hora e apresentando-se como Filho (gr. υἱός) (cf. v. 17,1b). 

Com o uso do vocativo “πάτερ” e do nominativo “υἱός”, o narrador mostra o relacionamento 

filial de Jesus para com Deus (cf. ZEVINI, 1995, p. 413)
167

. Além desses vocábulos, o 

constante uso que Jesus faz do pronome pessoal tu (gr. σύ) e seus derivados para dirigir-se ao 

Pai revela a estratégia do narrador em acentuar o relacionamento familiar e a proximidade 

entre seus personagens (cf. CABA, 2007, p. 184)
168

. A intimidade e a confiança estão na base 

do relacionamento de Jesus com o Pai (cf. PASQUETTO, 1983, p. 319).   

A consciência da chegada da hora levou o personagem Jesus a pedir ao Pai: “Glorifica 

teu Filho, para que teu Filho te glorifique” (v. 1b). No Quarto Evangelho, a hora é o momento 

histórico-salvífico, composto pela paixão, morte e ressurreição de Jesus (cf. ZEVINI, 1995, p. 

413). O narrador construiu a vida do seu personagem a partir do fio condutor da hora
169

. 

Pouco a pouco, esta foi sendo preparada ao longo do relato
170

. O pedido contundente de 

glorificação é para que o Pai leve a cabo seu desígnio de salvação, cujo ápice é a hora 

escatológica (cf. RUIZ, 2011, p. 284). A glorificação mostra a aprovação do Pai a tudo aquilo 

que Jesus disse e fez e o confirma como seu Filho (cf. BLANK, 1988, p. 272). Mas o 

personagem Jesus não visa a si mesmo; não é egoísta (cf. CARSON, 2007, p. 555). Ele visa o 

Pai. Sua glorificação manifesta o coroamento da vontade salvífica daquele que o enviou (cf. 

BUSSCHE, 1972, p. 568). Consequentemente, opera a glorificação do Pai e a plena 

manifestação do seu amor pela humanidade (cf. PASQUETTO, 1983, p. 320). 

O personagem Jesus não deixa de assinalar um estágio de glória em sua vida terrena, 

ao reconhecer a autoridade (gr. ἐξουσία) que o Pai lhe concedeu sobre todos os homens, em 

                                                 
167

 O narrador joanino sempre diferencia a filiação do ser humano e a filiação de Jesus com relação a Deus. 

Quando os homens são chamados de filhos de Deus, usa o termo τέκνον τοῦ θεοῦ. Quando Jesus é chamado de 

filho de Deus, o narrador usa o vocábulo υἱός τοῦ θεοῦ (cf. CABA, 2007, p. 198). 
168

 A proximidade revela-se pelo não uso de pronomes de tratamentos formais no relacionamento entre Jesus e o 

Pai. O trato do Filho com o Pai é direto e cordial (cf. CABA, 2007, p. 259).  
169

 Sobre a vida do personagem Jesus, construída sob a perspectiva da hora, conferir, nessa pesquisa, o item 2.1, 

sobre a Macroestrutura do Evangelho de João. 
170

 A nota de rodapé n. 39, dessa pesquisa, contém um elenco dos textos bíblicos relativos ao desenvolvimento 

do tema da “hora” no Quarto Evangelho.  
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vista de dar-lhes a vida eterna (cf. v. 2; AGOSTINHO, 1965, p. 496)
171

. O Pai, até aquele 

momento, havia glorificado o Filho, conferindo-lhe a dignidade messiânica e constituindo-o 

como juiz sobre o mundo, com poder de dar a vida e de julgar (cf. Jo 5,19-30; 

WIKENHAUSER, 1967, p. 453). No entanto, essa autoridade só poderá ser exercida 

plenamente com a glorificação de Jesus (cf. CABA, 2007, p. 219). O narrador ressalta que, 

antes de tudo, o poder do personagem Jesus é poder de salvação (cf. BLANK, 1988, p. 274). 

Ele é o depositário da plena confiança do Pai, que tudo pôs em suas mãos (cf. Jo 3,35), e cuja 

missão é comunicar a vida eterna (cf. CABA, 2007, p. 206). 

No v. 3, o personagem Jesus esclarece no que consiste a vida eterna: “que conheçam a 

ti, o Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que enviaste” (v. 3b). O narrador, por 

um lado, acentua o monoteísmo judaico; por outro, declara a condição essencial do 

personagem Jesus (cf. BLANK, 1988, p. 278). O Pai e o Filho são inseparáveis, fazendo com 

que a aceitação deste seja condição sine qua non para o recebimento da vida eterna (cf. 

BROWN, 2000, p. 1113). O conhecimento proposto pelo narrador, através do verbo γινώσκω, 

mais do que atividade intelectual, supõe, em sentido bíblico, comunhão vital, íntima e 

profunda (cf. PANIMOLLE, 1986, p. 345). Por conseguinte, a vida eterna consiste em 

participar da vida íntima do Pai e do Filho (cf. SÁNCHEZ, 2001, p. 381).      

Por meio da oração, o personagem Jesus aproveita para fazer uma recapitulação e um 

balanço da sua missão. Afirma a realização desta e o resultado obtido (cf. TUÑI VANCELLS, 

2012, p. 187). Na terra, glorificou o Pai, levando a termo (gr. τελειώσας) a obra (gr. τό ἔργον) 

que este lhe confiara (cf. v. 4). Por obra, o narrador compreende o ministério revelador do 

personagem Jesus, conforme evidencia o v. 6, com o sintagma “Manifestei o teu nome” 

(gr.Ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα). Seu personagem não apenas realizou uma missão. O uso do 

verbo “τελειόω” deixa entrever que a cumpriu com perfeição (cf. CABA, 2007, p. 211). O 

narrador destaca que, em Jesus, o Pai recebeu uma resposta exata e o cumprimento perfeito de 

sua vontade (cf. CABA, 2007, p. 209).  

No v. 5, quando o personagem Jesus retoma o pedido para ser glorificado, está seguro 

de que fez tudo o que lhe cabia, abarcando, inclusive, nesse tudo, o mistério da paixão (cf. 

BARRET, 2003, p. 765). No entanto, é consciente de que a consumação da obra permanece a 

cargo do Pai e solicita-lhe que entre em ação (cf. KONINGS, 2000, p. 351). Não suplica por 

recompensa, mas para que haja o arremate final da obra, que o próprio Pai lhe outorgou (cf. 
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 O narrador idealizou seu personagem, cuja vida terrena decorre em clima de glória, em via de consumação 

(cf. CABA, 2007, p. 189). 
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ZEVINI, 1995, p. 414). Roga para que, no ato consumatório, o Pai conceda-lhe a glória que 

possuía, junto do Pai, antes que o mundo existisse (cf. LÉON-DUFOUR, 1996, p. 206).  

Esse pedido do personagem Jesus, conforme foi configurado, reflete as prerrogativas 

do narrador onisciente, capaz de transportar seu interlocutor para o período anterior à própria 

existência da criação
172

. Ele faz o leitor observar, com um olhar supratemporal, alguns 

elementos característicos do personagem. Ressalta a pré-existência de Jesus, para mostrar sua 

transcendência e sua divindade (cf. MERCIER, 1995, p. 316.317). Usa os sintagmas “παρά 

σεαυτῷ” e “παρά σοί” para indicar a proximidade e o vínculo especial do seu personagem 

com o Pai, desde toda a eternidade (cf. CABA, 2007, p. 194). Eles compartilham a mesma 

glória (cf. BROWN, 2000, p. 1111). O leitor se dá conta, não apenas da anterioridade, mas da 

superioridade do personagem Jesus sobre o mundo. O narrador proporciona ao leitor a 

visualização da grandeza do personagem Jesus e o fruto da sua obra, dentro do mistério da 

salvação (cf. SCHNACKENBURG, 1980, p. 218).   

4.2 A oração pelos discípulos presentes na ceia: Jo 17,6-19 

No primeiro momento da oração, o personagem Jesus orou por si mesmo, pedindo sua 

glorificação. No segundo momento, os discípulos presentes tornam-se os beneficiários da sua 

oração. Num tom de despedida (cf. v. 11a), Jesus fará dois pedidos ao Pai em favor dos 

discípulos: a proteção (cf. v. 11b.15) e a santificação (cf. v. 17). Antes disso, prepara o 

ambiente, ressaltando a fidelidade deles. Dividir-se-á essa sequência discursiva da seguinte 

forma: primeira parte (v. 6-11a), segunda parte (v. 11b-16) e terceira parte (v. 17-19).        

4.2.1 A atividade reveladora de Jesus e a acolhida dos discípulos: Jo 17,6-11a 

A oração do personagem Jesus, que, nos versículos anteriores, estava voltada para si, 

converte-se em intercessão pelos discípulos (cf. WIKENHAUSER, 1967, p. 456). Antes dos 

pedidos, propriamente dito, explica por que roga em favor deles (cf. SCHNACKENBURG, 

1980, p. 218). 

Nessa parte da oração, verificam-se três atuações do personagem Jesus. Manifestou o 

nome do Pai aos homens (cf. v. 6a). Deu-lhes as palavras que o Pai lhe confiou (cf. v. 8a). Por 

último, roga por eles (cf. v. 9a).  
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 Sobre as prerrogativas do narrador onisciente, conferir, nessa pesquisa, o item 1.6.3, sobre o narrador e 

narratário. 
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Pelas duas primeiras atuações, o narrador explicita a obra do personagem Jesus, 

assinalada no v. 4. Compreende-a como obra de revelação, cujo conteúdo é o próprio Pai. Sua 

atividade reveladora teve como ponto central dar a conhecer a Deus (cf. MOLONEY, 2005, p. 

471). Manifestar o nome do Pai significa revelar o ser e a natureza de Deus mesmo, cuja 

melhor expressão é o vocábulo “πατήρ” (cf. SCHNACKENBURG, 1980, p. 219). A revelação 

é vista como obra concluída, descrita pelo verbo manifestar (gr. φανερόω), no indicativo 

aoristo. A visão analéptica, proporcionada por esse verbo, abarca toda a vida do personagem 

Jesus como ação de revelação (cf. CABA, 2007, p. 262). O modo concreto dessa ação se deu 

pela comunicação das palavras que Ele recebeu do Pai (cf. v. 8a). O uso do verbo dar (gr. 

δίδωμ), no perfeito, alude à ação reveladora como algo no passado e, ainda, com eco, no 

presente, para os discípulos-ouvintes (cf. CABA, 2007, p. 266). 

Os destinatários da revelação são os homens (gr. τοῖς ἀνθρώποις) que, do mundo, o 

Pai confiou a Jesus (cf. v. 6.9.10)
173

. Recebendo-os como dom do Pai, o personagem Jesus 

orientou sua vida em favor deles. Ao final de seu ministério, declara o resultado positivo da 

missão. Os discípulos responderam favoravelmente ao seu apelo (cf. PERKINS, 2011, p. 

802). Acolheram a revelação (cf. v. 6b.7-8a), reconheceram verdadeiramente que Jesus saiu 

de junto do Pai e creram que o Pai o enviou (cf. v. 8b)
174

. Por mais que o narrador deixe claro 

que a revelação não foi acolhida por todos (cf. v. 14), nos discípulos, ela atingiu seu escopo 

(cf. BLANK, 1988, p. 284). Na visão do narrador, o grupo de discípulos compõe uma 

comunidade ideal, digno da impetração de Jesus e da solicitude do Pai (cf. 

SCHNACKENBURG, 1980, p. 222)
175

.     

É em favor dessa comunidade ideal que o personagem Jesus se dirige ao Pai e diz: “Eu 

rogo por eles; não rogo pelo mundo (gr. κόσμος) [...]” (v. 9). Por “κόσμος”, o narrador 

compreende aqueles que se opuseram frontalmente ao projeto de Deus e recusaram o 
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 Os beneficiários da oração de Jesus são denominados pelo vocábulo “τοῖς ἀνθρώποις”. Constantemente, o 

narrador usa o sintagma “aqueles que me deste (gr. ὅς δέδωκα)” (pronome relativo + verbo δίδωμι no indicativo 

perfeito) e o pronome pessoal ele (gr. αὐτός) para referir-se a eles. São os discípulos que acolheram a revelação 

(cf. Jo 17,6-8); no entanto, em nenhum momento da oração, o narrador usa o termo técnico “μαθητής” para 

designá-los. Optou por vocábulos genéricos para conferir à oração um caráter de universalidade e poder englobar 

o leitor como beneficiário da impetração do personagem Jesus (cf. NEVES, 2004, p. 250).    
174

 Como resultado da missão reveladora, o narrador dispôs de dois elementos da identidade do personagem 

Jesus: saiu de junto do Pai e foi enviado por Ele (cf. v. 8). O primeiro elemento reforça a procedência e a 

proximidade do personagem Jesus com o Pai (cf. CABA, 2007, p. 279).  O segundo elemento assinala sua 

missão junto aos discípulos. Sem o elemento da procedência, Jesus poderia ser confundido com qualquer outro 

profeta, enviado por Deus (cf. CABA, 2007, p. 284). A título de exemplo, João Batista fora enviado por Deus 

(cf. Jo 1,6; 3,28).    
175

 O narrador caracteriza os discípulos a partir da maturidade da fé, sem levar em conta suas deficiências em 

outras partes do relato (cf. Jo 16,30-32). Ele fala a partir da perspectiva da comunidade e em oposição ao mundo 

incrédulo (cf. SCHNACKENBURG, 1980, p. 221). Converte os discípulos em modelo de crente para todos os 

tempos (cf. MOLONEY, 2005, p. 471).   
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revelador (cf. SÁNCHEZ, 2001, p. 388). Não terá sentido o personagem Jesus orar pelo 

mundo e pedir o que pedirá em favor dos discípulos (cf. LÉON-DUFOUR, 1996, p. 209).  

Por outro lado, o pedido exclusivista de Jesus ressalta o objeto de sua oração, os 

discípulos (cf. WIKENHAUSER, 1967, p. 457). Sua atenção se volta para o futuro da 

comunidade e apresenta ao Pai os motivos de sua prece em favor dela (cf. MATEOS; 

BARRETO, 1982, p. 715). O primeiro motivo é sua pertença ao Pai e ao próprio Jesus (cf. vv. 

9b-10). Pela resposta de fé, os discípulos participam da comunidade de amor existente entre o 

Pai e o Filho (cf. ZEVINI, 1996, p. 416). Porque pertence a ambos, o personagem Jesus 

demonstra, por meio da oração, seu cuidado para com os seus e, implicitamente, prepara o 

ambiente para solicitar a mesma atitude do Pai (cf. SCHNACKENBURG, 1980, p. 223).  

  O segundo motivo da intercessão de Jesus consiste em sua glorificação nos 

discípulos. O Pai há de glorificar o Filho por ter levado a termo a obra de salvação (cf. vv. 4-

5). No momento em que Jesus diz ao Pai “E Eu sou glorificado neles” (v. 10b), tem 

consciência de que os discípulos representam sua obra e sua glorificação comporta que o Pai 

os acolha (cf. SCHNACKENBURG, 1980, p. 223.224). Por outro lado, serão eles que 

refletirão sua glória e perpetuarão sua presença diante da humanidade (cf. MATEOS; 

BARRETO, 1982, p. 716).  

O último motivo da prece de Jesus em favor dos discípulos diz respeito ao seu retorno 

ao Pai (cf. ZEVINI, 1995, p. 417). Em sua oração, ressalta que não mais está no mundo, pois 

segue para junto do Pai. No entanto, os discípulos permanecem no mundo (cf. v. 11a). Abrir-

se-á para ele e para os seus uma nova situação. O personagem Jesus afirma sua iminente 

partida, consciente de que deixará os discípulos sozinhos em meio ao mundo hostil (cf. 

CABA, 2007, p. 310). Diante deste quadro, deixa entrever sua preocupação com aqueles que 

o Pai lhe concedeu (cf. BUSSCHE, 1972, p. 568). Sabe que os discípulos necessitarão do 

apoio divino para conservar a fé e a pertença a Deus (cf. BLANK, 1988, p. 289).  Sua 

separação e a situação arriscada dos discípulos no mundo, juntamente com os outros motivos, 

tornam-se fatores determinantes para solicitar do Pai, nos versículos seguintes, o cuidado 

deste em favor dos discípulos (cf. WIKENHAUSER, 1967, p. 458). 

4.2.2 O pedido de proteção para os discípulos: Jo 17,11b-16 

Com a apresentação dos motivos que justificam sua prece, o personagem Jesus 

preparou o ambiente para concretizar sua súplica ao Pai pelos discípulos (cf. CABA, 2007, p. 
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314). Segue, agora, com seu pedido, que se abre com a invocação: Pai Santo (gr. πάτερ ἅγιε) 

(cf. SCHNACKENBURG, 1980, p. 224). 

No início de sua oração, Jesus já havia usado o vocábulo πάτερ (cf. vv. 1.5). Aqui, 

acrescenta o vocábulo ἅγιε. Ao invocá-lo com esse vocábulo, reconhece-o como totalmente 

Outro, pertencente à esfera divina e distinto do todo criado (cf. BUSSCHE, 1972, p. 569). 

Mas, ao mesmo tempo, não o encerra na transcendência. A santidade do Pai se manifesta, no 

mundo, como glória, como poder de amor salvífico, para fazer o ser humano participar de sua 

vida e, de algum modo, do seu ser (cf. ODASSO, 1990, p. 1780). A invocação πάτερ ἅγιε se 

faz pertinente nesse momento em vista do conteúdo que o personagem Jesus abordará em sua 

prece (cf. BARRET, 2003, p. 771). 

Após a invocação “Pai Santo”, o personagem Jesus apresenta o que se quer do Pai para 

os discípulos: “Guarda-os (gr. τήρησον αὐτοὺς) em teu nome (gr. ἐν τῷ ὀνόματί σου), o que 

me deste, para que sejam um, como nós” (v. 11b). Jesus emprega, em seu pedido, o verbo 

τηρέω, o mesmo usado no v. 6, para falar da fidelidade dos discípulos na acolhida da palavra 

do Pai. Repete o verbo para motivar o Pai em sua decisão de atuar em favor dos discípulos 

(cf. CABA, 2007, p. 316).  

O sintagma ἐν τῷ ὀνόματί σου, com sentido locativo, define o ambiente vital em que 

os discípulos devem ser guardados (cf. ZEVINI, 1995, p. 418). Na oração, esse sintagma está 

ligado à revelação. No v. 6, Jesus manifestou o nome do Pai. A locução τῷ ὀνόματί σου 

equivale à revelação da própria pessoa do Pai (cf. CABA, 2007, p. 323). O nome é palavra de 

revelação (cf. CABA, 2007, p. 324). Ele foi dado a Jesus em vista de sua comunhão de ser e 

de posse com o Pai (cf. Jo 14,11; 17,10). Como receptor por excelência desse nome, o 

narrador enfatiza a condição única do personagem Jesus, a de Filho, e seu papel no plano da 

salvação: comunicar sua perfeita comunhão com o Pai (cf. LÉON-DUFOUR, 1996, p. 211).  

Ao pedir “guarda em teu nome”, Jesus roga ao Pai que mantenha os discípulos no 

âmbito da revelação e, consequentemente, em união com ambos (cf. SÁNCHEZ, 2001, p. 

391). É uma união análoga à existente entre ele e o Pai, que o personagem Jesus deseja para 

os discípulos ao formular a finalidade de sua oração: “Que eles sejam um, assim como nós” 

(v. 11b; cf. BOUYER, 1967, p. 277). A comunhão vital entre Pai e Filho é o paradigma da 

unidade entre os discípulos (cf. CABA, 2007, p. 326). Esta, por sua vez, torna-se a expressão 

da atitude filial deles, tendo Deus como Pai e Jesus como irmão (cf. ZEVINI, 1995, p. 418). 

Consequentemente, essa unidade será o reflexo da comunhão entre o Pai e o Filho e a 
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manifestação de ambos diante do mundo, conforme indicarão os versículos 21-23 (cf. 

MATEOS, BARRETO, 1982, p. 717). 

No v. 12, o personagem confere solidez à sua oração, expondo sua atuação exemplar 

em favor dos discípulos: “Quando (gr. ὅτε) estava (gr. ἤμην) com eles, eu os guardava (gr. 

ἐτήρουν) em teu nome, aqueles que me deste” (v. 12a). O valor temporal dessa frase, 

assinalada pela conjunção ὅτε e o emprego dos verbos ἤμην e ἐτήρουν no imperfeito, aponta 

para a atuação passada do personagem Jesus. O interesse do narrador consiste em destacar a 

atitude do personagem durante seu período de convivência com os discípulos (cf. CABA, 

2007, p. 337). Para isso, empregou, mais uma vez, o verbo τηρέω
176

. Seu uso, no aspecto 

verbal do imperfeito, revela a atitude constante e habitual de Jesus no cuidado protetor aos 

seus
177

. Ao mesmo tempo, sua repetição deixa entrever a atitude que se espera do Pai: que ele 

faça o mesmo que Jesus fez (cf. MOLONEY, 2005, p. 476). Jesus pede ao Pai que guarde os 

discípulos com a mesma dedicação e empenho que ele lhes dispensou, durante sua vida 

terrena (cf. ALDAY, 2010, p. 431). Pode pedir isso, pois cumpriu, com esmero, a missão que 

o Pai lhe confiou: “Defendi-os (gr. ἐφύλαξα), e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da 

perdição, para que se cumprisse a Escritura” (v. 12b; cf. CARSON, 2007, p. 564)
178

. Por ser 

cumprimento da Escritura, o narrador esclarece que o fracasso de Judas não deve ser creditado 

na conta de Jesus (cf. BLANK, 1988, p. 290). 

Após rememorar sua atividade passada, o personagem Jesus lança um olhar para o 

futuro, que se abre com sua iminente partida para o Pai: “Mas, agora (gr. νῦν) vou para junto 

de ti” (v. 13a). O advérbio νῦν, nesse versículo, contrapõe-se à conjunção ὅτε, do versículo 

anterior (cf. CABA, 2007, p. 359). O que está em jogo, para o narrador, é a situação do 

discípulo-leitor, no tempo pós-pascal. Com sua partida, o personagem Jesus aproxima-se do 

Pai. No entanto, fisicamente, distancia-se dos discípulos, causando-lhes tristeza e expondo-os 

aos perigos do mundo (cf. SCHNACKENBURG, 1980, p. 228).  

Em contrapartida, a oração do personagem Jesus compõe os elementos da estratégia 

do narrador, que visam a ser consolo e alento para o leitor (cf. WIKENHAUSER, 1967, p. 

459). Jesus declara: “E digo (gr. λαλῶ) estas coisas estando no mundo, para que tenham em si 
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 O verbo τηρέω foi usado em Jo 17,6.11a. 
177

 “O significado da ação do imperfeito [...] expressa uma ação contínua, [...] localizada no passado. O 

imperfeito pode indicar uma ação que, no passado, era frequente, repetida ou habitual” (REGA; BERGMANN, 

2004, p. 129).  
178

 Um dos significados do verbo φυλάσσω é “manter alguém sob rigorosa custódia – guardar com segurança” 

(LOUW; NIDA, 2013, p. 433). Acrescenta à ação de Jesus, expressa pelo verbo  τηρέω, o aspecto da defesa 

contra ataques externos (cf. CABA, 2007, p. 340). No v.15, o personagem Jesus fará menção à força da qual os 

discípulos deverão ser defendidos.      
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minha alegria em plenitude” (v. 13b). Sua prece possui força de revelação para os 

discípulos
179

. É dita, no mundo, para que possa ser ouvida por aqueles que estão presentes na 

última ceia, e conhecida pelo leitor, no tempo pós-pascal (cf. CARSON, 2007, p. 565). Desta 

forma, são reconfortados e experimentam a plenitude da alegria, por saberem ser confiados ao 

Pai e protegidos por Ele, no tempo da ausência de Jesus (cf. MATEOS; BARRETO, 1982, p. 

719).  

Nos vv. 14.16, o personagem Jesus sinaliza ao Pai a situação existencial dos 

discípulos: são odiados pelo mundo (cf. ALDAY, 2010, 432). Esse clima de ódio, que se 

prolonga no tempo pós-pascal, acontece em função da acolhida da palavra-revelação: “Eu lhes 

tenho dado tua palavra e o mundo os odiou” (v. 14a). Pela aceitação da palavra, os discípulos 

identificaram-se com Jesus, ingressaram na esfera divina e afastaram-se do mundo (cf. 

LÉON-DUFOUR, 1995, p. 214). O personagem Jesus indica essa realidade, ao dizer: “Eles 

não são do mundo, como eu não sou do mundo” (v. 14b.16).  

Por meio dessas palavras de Jesus, o narrador define a relação do leitor com o mundo: 

não lhe pertence e dele não recebe nenhum influxo (cf. BOVER, 1955, p. 204)
180

. No entanto, 

exclui toda utopia de pensar que precisa ser arrebatado da terra
181

. Para o narrador, o mundo 

permanece como o espaço do ser humano (cf. CABA, 2007, p. 368). Deixa entrever essa 

concepção no último pedido de proteção do personagem Jesus, dirigido ao Pai: “Não rogo que 

os tire do mundo, mas que os guardes do maligno (gr. τοῦ πονηροῦ)” (v. 15)
182

.    

Nesse pedido, o personagem Jesus sinaliza ao Pai o real risco para os discípulos: o 

Maligno (gr. ὁ πονηρός) (cf. CARSON, 2007, p. 566). Eles permanecem no mundo, expostos 

ao perigo, sob o risco do ataque do adversário. Por mais que o narrador os tenha apresentado 

em condições ideais, tem consciência da vulnerabilidade deles (cf. MOLONEY, 2005, p. 

475)
183

. Podem ser seduzidos pelo mal, afastarem-se do Pai e experimentarem a dissolução do 

seu ser (cf. BLANK, 1988, p. 291). Por esses motivos, o personagem Jesus pede ao Pai que os 

                                                 
179

 No Quarto Evangelho, o verbo λαλέω faz parte do vocabulário da revelação. Isso pode ser mais bem 

esclarecido com a nota n. 166, nessa pesquisa. 
180

 Para Blank, o lugar das comunidades dos discípulos, no mundo, é estabelecido de duas formas: 

“negativamente, o lugar é demarcado pelos limites que o separam do mundo; positivamente, pela descoberta da 

base divina da comunidade” (BLANK, 1988, p. 288). Em sua visão, a comunidade tem, como característica 

específica, o estar no mundo sem ser do mundo (cf. BLANK, 1988, p. 289).  
181

“João não aconselhava a fuga do mundo aos seus leitores” (KONINGS, 2000, p. 354). “É possível que Ele 

pretendesse corrigir a concepção apocalíptica de que, em pouco tempo, na parousía, os cristãos tivessem de ser 

arrebatados da terra” (BARRET, 2003, p. 774).  
182

 O sintagma τοῦ πονηροῦ pode ser neutro ou masculino. No primeiro caso, equivale a mal, malícia, iniquidade 

em seu sentido genérico. No segundo caso, equivale a um personagem concreto: o maligno ou diabo. As duas 

interpretações são possíveis (cf. CABA, 2007, p. 370). 
183

 Sobre a caracterização da comunidade dos discípulos, em condições ideais, conferir a nota n. 175, nessa 

pesquisa. 
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preserve do influxo mundano e os proteja de todos os ataques diabólicos (cf. BOVER, 1955, 

p. 205). A ação protetora do Pai torna-se indispensável para que os discípulos mantenham 

ligação com Ele e sejam confirmados na fé (cf. BLANK, 1988, p, 289). 

Fica evidenciada, desta forma, a preocupação e a solicitude do personagem Jesus com 

aqueles que permanecem no mundo, no tempo de sua ausência (cf. BUSSCHE, 1972, p. 568). 

Evidencia-se, também, a estratégia do narrador para fortalecer a fé do leitor (cf. ZEVINI, 

1995, p. 421). Ele proporciona ao seu interlocutor contemplar o personagem Jesus em 

intercessão pelos seus e, ainda, conhecer o conteúdo de sua oração (cf. BUSSCHE, 1972, p. 

570). O leitor se certifica de que Jesus, por meio da oração, assumiu sua causa e que o Pai, 

pela sua ação protetora, colocou-se ao lado dele na luta contra o mal (cf. BLANK, 1988, p. 

287.291). O apoio divino está garantido e sua confiança, no futuro, está fundada (cf. 

BUSSCHE, 1972, p. 568). 

 4.2.3 O pedido de santificação para os discípulos: Jo 17,17-19  

O novo pedido, que o personagem Jesus fará nesta unidade, já fora sinalizado no v. 

11b, com a invocação πάτερ ἅγιε. Desde o início da sua prece, propriamente dita, pelos 

discípulos, Jesus já havia apelado para a santidade de Deus.  

Nos pedidos anteriores, o personagem Jesus solicitou ao Pai a proteção para os 

discípulos, ao dizer “guarda-os em teu nome” e “guarda-os do maligno” (cf. vv. 11b.15). 

Afirmou, também, a contraposição entre os discípulos e o mundo, reforçando a pertença deles 

ao Pai (cf. vv. 14.16). Segundo Caba, o pedido de santificação, que se segue, possui conexão 

com esses pedidos, supondo-se, num processo de petição, o momento cume (cf. CABA, 2007, 

p. 376.379). Nesse momento, o personagem Jesus pede ao Pai: “Santifica-os (gr. ἁγίασον 

αὐτοὺς) na verdade  (gr. ἐν τῇ ἀληθείᾳ)” (v. 17a).  

Para entender esse pedido, faz-se necessário precisar o significado do verbo ἁγιάζω. 

Das possibilidades presentes no Antigo Testamento, a mais preferível é aquela que, no ato de 

santificar, Deus reserva o santificado para si, como algo que lhe pertence e é sua propriedade 

exclusiva, aproximando-o de si mesmo e afastando-o do profano, sem que esta realidade 

esteja ligada ao culto (cf. CABA, 2007, p. 390)
184

. O personagem Jesus, ao formular seu 

pedido de santificação, assume esses aspectos do verbo, para rogar ao Pai que corrobore a 

pertença dos discípulos, tornando-os sua propriedade exclusiva, aproximando-os de si e os 

afastando dos influxos mundanos (cf. PANIMOLLE, 1982, p. 350). Os discípulos são postos 
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 Para os demais sentidos do verbo ἁγιάζω, cf. CABA, 2007, p. 281-282; LÉON-DUFOUR, 1996, p. 216.         
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à parte, no mundo; mas, ao mesmo tempo, poderão, em breve, ser enviados a ele (cf. 

BEUTLER, 2016, p. 396). 

Como devem ser postos à parte, o personagem Jesus indica ao Pai o ambiente para 

isto: ἐν τῇ ἀληθείᾳ. A verdade torna-se o espaço metafórico-espiritual vital da comunhão com 

o Pai em que a vida cristã se desenvolve (cf. CABA, 2007, p. 393). Contrapõe-se ao mundo, 

espaço ao qual os discípulos não pertencem. Estes, para manterem-se nessa condição, mesmo 

estando no mundo, devem permanecer nos limites fronteiriços da verdade (cf. BUSSCHE, 

1972, p. 572). 

No v. 17b, o personagem Jesus define o vocábulo verdade: “A tua palavra é a 

verdade”. É uma afirmação que se dirige ao Pai; no entanto, não é Ele que precisa desse 

esclarecimento. Na estratégia do narrador, faz-se necessária essa precisão, em vista do leitor, 

pois já sinaliza, de maneira indireta, o comprometimento e a atitude para permanecer na 

esfera de santificação. 

Para o personagem Jesus, a palavra do Pai é a fonte santificadora dos discípulos. Na 

oração, essa palavra está ligada ao nome do Pai (cf. v. 6) e ao ato comunicativo de Jesus (cf. 

vv. 8.14). Consequentemente, está ligada à revelação. A verdade é a palavra do Pai que chega 

ao ser humano por meio de Jesus (cf. BLANK, 1988, p. 292). No ato revelatório, Jesus 

comunica a paternidade de Deus e, em seu pedido de santificação, suplica ao Pai que guarde 

os discípulos no âmbito dessa paternidade (cf. ZEVINI, 1995, p. 421). Da parte do leitor, ele 

permanece no ambiente da verdade e, consequentemente, no processo de santificação, 

vivendo a atitude filial com o Pai, análoga à que Jesus viveu e ensinou pela revelação (cf. 

CABA, 2007, p. 400).  

No entanto, Jesus sinaliza que a santificação, que conota separação, na verdade, 

comporta uma missão (cf. BUSSCHE, 1972, p. 572). Como a santidade não encerra Deus na 

transcendência e seu desejo consiste em manifestar sua glória, em vista da salvação, os 

discípulos, santificados, participam dessa dinâmica divina. Em vez de serem subtraídos do 

mundo, são enviados a ele como epifania da glória de Deus (cf. MATEOS; BARRETO, 1988, 

p. 722). 

O enviante dos discípulos é o personagem Jesus. Por ter sido santificado e enviado 

pelo Pai (cf. Jo 10,36), tem autoridade para enviar os seus, com uma missão análoga à que 

recebeu: “Assim como (gr. καθώς) tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo” 

(v. 18; cf. SCHNACKENBURG, 1980, p. 232). O narrador emprega os mesmos termos para 

descrever o envio de Jesus e o envio dos discípulos. A repetição dos termos e o uso da 
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conjunção καθώς revela sua intenção de moldar a missão destes à missão daquele (cf. 

ZEVINI, 1995, p. 422). Também revela ao leitor seu papel no mundo, o de prolongar o envio 

de Jesus (cf. BLANK, 1988, p. 293). 

Desta forma, o leitor se dá conta de que a santificação e a pertença a Deus não visam a 

criar uma casta separada do mundo; ao contrário, elas centram-se nele e estão em seu 

benefício (cf. SCHNACKENBURG, 1980, p 232; MERCIER, 1995, p. 323). A santificação 

torna-se condição e passo prévio do envio (cf. CABA, 2007, p. 426). Por meio dela, os 

discípulos são impregnados da santidade de Deus para serem reflexos da missão mesma de 

Jesus (cf. LÉON-DUFOUR, 1996, p. 218). Assim, a missão dos discípulos atinge sua eficácia 

e resulta salvífica para a humanidade (cf. CABA, 2007, p. 426).  

Após pedir a santificação dos discípulos e sinalizar sua consequência, o personagem 

Jesus menciona, novamente, sua própria atitude: “Eu me santifico por eles, para que também 

eles sejam santificados na verdade” (v.19). 

Santificar-se a si mesmo é a ação de alguém que se dispôs a realizar a tarefa que Deus 

lhe confiou (cf. BARRET, 2003, p. 777). Com a afirmação “Eu me santifico por eles”, o 

personagem Jesus assinala com que disposição assumiu o projeto salvífico do Pai: “com uma 

entrega total, que expressa seu amor e sua unidade perfeita com Ele” (ZEVINI, 1995, p. 422).     

Em sua entrega, santificou-se a si mesmo no constante e fiel cumprimento de sua 

missão reveladora (cf. BOVER, 1955, p. 214). A vida inteira de Jesus transcorreu em clima de 

santificação e revelação, que consistiu na vivência da atitude filial, em total obediência ao Pai, 

até o extremo da cruz (cf. DE LA POTTERIE, 1999, p. 89). Desta forma, sua santificação 

tornou-se fundamento e modelo para a santificação dos discípulos (cf. PANIMOLLE, 1982, p. 

351).  

Ao ser filho, o personagem Jesus possibilitou aos discípulos também tornarem-se 

filhos de Deus (cf. MATEOS; BARRETO, 1988, p. 721). Desejou essa condição aos seus e 

transformou esse desejo em motivação para sua própria santificação em benefício da 

santificação deles (cf. CABA, 2007, p. 412). E como conduziu sua vida com essa finalidade, 

ao final dela, expressa seu querer ao Pai em forma de prece, pedindo que os santifique na 

verdade (cf. CABA, 2007, p. 412).  

4.3 A oração pela unidade dos crentes: Jo 17,20-23 

Nas unidades literárias anteriores, o narrador apresentou o personagem Jesus orando 

por si mesmo (cf. vv. 1-5) e pelos discípulos, presentes na ceia (cf. vv. 6-19). Nesse momento 
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da oração, a prece de seu personagem se alarga para alcançar os crentes futuros: “Não rogo 

somente por estes, mas também, por aqueles que vão crer em mim pela palavra deles” (v. 20). 

O personagem Jesus inclui novos beneficiários em sua oração, fruto do envio dos 

discípulos, no v. 18, e da atuação missionária destes, nos tempos vindouros (cf. BARRET, 

2003, p. 777). Caracterizam-se pela fé, em virtude da acolhida da palavra anunciada (cf. 

BROWN, 2000, p. 1140). Na oração, esta palavra pertence ao Pai e a Jesus (cf. vv. 6.7). O 

narrador dá um passo a mais, ao informar que também se torna palavra do discípulo-

missionário (gr. διά τοῦ λόγου αὐτῶν). Pertence-lhe por assimilação e convicção; todavia, é 

palavra do Pai e de Jesus, enquanto conteúdo de revelação (cf. LÉON-DUFOUR, 1996, p. 

219). Ao ser anunciada, atualiza a presença de Jesus, despertando a fé e agregando novos 

membros ao seu grupo de seguidores (cf. BROWN, 2000, p. 1141). O narrador amplia a 

oração do personagem Jesus para atingir esses novos membros de tal maneira que os leitores 

das gerações sucessivas se encontrarão, acertadamente, nessa prece (cf. MOLONEY, 2005, p. 

482).   

Após ampliar o número dos beneficiários da oração, o personagem Jesus realiza seu 

pedido ao Pai: “Que todos (gr. πάντες) sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Que 

eles estejam em nós” (v. 21abc). No v. 11, já tinha feito uma referência à unidade, com 

enfoque para os discípulos presentes na ceia. Aqui, acrescenta uma novidade: a universalidade 

da unidade, abarcando todos aqueles que creem nele (cf. MERCIER, 1995, p. 324). 

O personagem Jesus não pede para os discípulos uma unidade qualquer, mas sim, 

aquela que existe entre ele e o Pai, conforme verbalizou pelo sintagma “como tu, Pai, estás 

em mim e eu em ti (gr. καθώς σύ, πάτερ, ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοι)” (cf. v. 21b). A preposição ἐν, 

com sentido locativo, conota espaço metafórico-espiritual onde se desenvolve uma relação 

pessoal (cf. WIKENHAUSER, 1967, p. 463). Jesus é o ambiente em que está o Pai e este é o 

ambiente em que está aquele, vivendo os dois em mútua relação e comunhão entre si (cf. 

CABA, 2007, p. 445).  

O narrador, ao mostrar o pedido de Jesus pela unidade, tem consciência de que “a 

chave para alcançá-la está nas mãos de Deus” (BROWN, 2000, p. 1143). Na verdade, 

compreende que esse dom consiste em permanecer no Pai e no Filho (cf. CABA, 2007, p. 

455). Fez o personagem Jesus indicar esta realidade ao expressar ao Pai seu desejo de que os 

discípulos participem da comunhão existente entre eles: “Que eles estejam em (gr. ἐν) nós” (v. 

21c). O personagem Jesus, pela repetição da preposição ἐν, com sentido metafórico-espacial, 

roga ao Pai que mantenha os discípulos no ambiente vital da relação, onde ele se encontra e 
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torna possível os seus encontrarem-se com o Pai (cf. ZEVINI, 1995, p. 424). Somente 

integrados neste ambiente e tendo a unidade entre o Pai e o Filho como fundamento e 

paradigma, os discípulos poderão construir a unidade entre si (cf. SCHNACKENBURG, 

1980, p. 235.238).     

Desta forma, o narrador deixa entrever, pela boca do personagem Jesus, uma dupla 

dimensão da unidade dos discípulos: a vertical e a horizontal. A unidade implica relação do 

Pai e do Filho com os discípulos, sendo que estes mantem-se nessa relação pela atitude filial e 

obediência ao Pai, imitando Jesus (cf. ALDAY, 2010, p. 437; CABA, 2007, p. 451). Implica, 

também, relação dos discípulos entre si, inspirados na unidade entre o Pai e o Filho e 

manifestada no amor recíproco, o distintivo da comunidade de Jesus (cf. PANIMOLLE, 1982, 

p. 352)
185

.           

Além dessa dupla dimensão, o narrador ressalta mais um aspecto: a projeção externa 

da unidade (cf. MOLONEY, 2005, p. 483). A vontade do personagem Jesus, de que os 

discípulos sejam unidos, só se completa quando ele formula a finalidade de seu pedido: “A 

fim de que (gr. ἵνα) o mundo creia (gr. πιστεύῃ) que tu me enviaste” (v. 21d). Longe de a 

unidade criar uma comunidade de discípulos isolada do mundo, o personagem Jesus quer que 

ela tenha um efeito sobre a humanidade (cf. WIKENHAUSER, 1967, p. 462). Que prolongue 

a revelação, seja sinal para o mundo e o possibilite a chegar à fé nele, como o enviado do Pai 

(cf. MOLONEY, 2005, p. 483). Por traz dessa finalidade, o narrador revela o mais profundo 

desejo do personagem Jesus: o da salvação universal (cf. SCHNACKENBURG, 1980, p. 

238)
186

. Os leitores, por sua vez, tomam consciência da parcela de responsabilidade que lhes 

cabe na realização desse desejo: a vivência da unidade (cf. CABA, 2007, p. 459).        

Após formular o pedido da unidade dos discípulos, o personagem Jesus põe em relevo, 

novamente, o quanto fez por eles: “Eu lhes dei (gr. δέδωκα αὐτοῖς) a glória (gr. τὴν δόξαν) 

que me deste (gr. δέδωκάς μοι), para que sejam um, como nós somos um” (v. 22; cf. 

SCHNACKENBURG, 1980, p. 239). O verbo dar (gr. δίδωμι) é usado duas vezes no perfeito 

do indicativo. Do ponto de vista temporal, indica uma ação passada com resultados que se 

estendem no tempo presente (cf. POGGI, 2013, p. 139). O personagem Jesus rememora seu 

ministério para mostrar ao Pai que, o que pede para os discípulos no presente, buscou em sua 

atuação passada (cf. CABA, 2007, p. 462).  
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 O amor recíproco é uma característica distintiva dos seguidores de Jesus, pois manifesta a pertença deles ao 

seu mestre: “Nisto conhecerão que sois meus discípulos: se vos amardes uns aos outros” (Jo 13,35).  
186

 No Quarto Evangelho, a fé é um requisito para a salvação: “De fato, Deus amou tanto o mundo, que deu seu 

Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna” (Jo 3,16).  
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Durante sua vida, o personagem Jesus dedica-se a doar a glória (gr. δόξα) aos 

discípulos; a mesma que recebera do Pai. Em vista de todo o relato e da opção pelo termo 

genérico δόξα, o personagem Jesus deixa entrever que a glória corresponde a todo o conjunto 

da obra da salvação, que veio trazer ao mundo (cf. Jo 3,16; CABA, 2007, p. 467). Comunica-

a aos discípulos para fazê-los partícipes dela e beneficiários dos dons da salvação (cf. 

PANIMOLLE, 1986, p. 352).  

Com o sintagma “para que sejam um, como nós somos um” (v. 22b), o personagem 

Jesus assinala a meta da doação da glória (cf. SCHNACKENBURG, 1980, p. 239). O 

narrador mostra que a atuação de Jesus sempre esteve orientada segundo a mesma finalidade 

que expressa em sua oração ao Pai: a unidade dos discípulos (cf. CABA, 2007, p. 468). Essa 

unidade tem como fundamento e modelo a comunhão existente entre o Pai e o Filho, 

enfatizado pela afirmação “como nós somos um” (cf. BROWN, 2000, p. 1135). Essa mesma 

realidade já fora assinalada no versículo anterior. 

Como a atuação e a oração visam o mesmo objetivo, a unidade dos discípulos, o 

personagem Jesus indica como ela se concretiza de fato: “Eu neles (gr. ἐγώ ἐν αὐτοῖς) e tu em 

mim (gr. σὺ ἐν ἐμοι), para que sejam perfeitamente unidos” (v. 23a). Antes de tudo, a unidade 

é constituída sobre a base da comunhão com Jesus e com o Pai (cf. LÉON-DUFOUR, 1995, 

p. 220). O narrador compreende a origem da unidade na copresença de Jesus nos discípulos e 

na copresença do Pai em Jesus (cf. ZEVINI, 1995, p. 424). Repete-se, aqui, a preposição ἐν, 

com sentido de espaço metafórico-espiritual, conotando relação pessoal
187

. 

O Pai permanece em Jesus, ao ter-lhe dado a glória, concedendo-lhe seu nome (cf. v. 

11b) e manifestando-lhe sua paternidade (cf. DE LA POTTERIE, 1999, p. 86). Jesus 

permanece nos discípulos, ao ter-lhes doado a glória, revelando a Paternidade de Deus e a si 

mesmo como Filho (cf. CABA, 2007, p. 474). Os discípulos, por sua vez, acolhem a glória e 

tudo o que ela implica. Assumem a atitude filial para com o Pai, ingressando na dinâmica 

relacional existente entre o Pai e o Filho (cf. CABA, 2007, p. 471). A participação nessa 

dinâmica relacional promove a consumação da unidade dos discípulos entre si, movidos pela 

paternidade de Deus e pela consciência da fraternidade que ela inspira (cf. ZEVINI, 1995, p. 

425).   

No entanto, à semelhança do v. 21, a unidade consumada não visa o fechamento dos 

discípulos entre si. Ao contrário, o personagem Jesus verbaliza ao Pai a consequência que se 

                                                 
187

 Cf. supra p. 103. 
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espera dela: “A fim de que o mundo conheça (gr. γινώσκῃ) que tu me enviaste e os amaste 

como amaste a mim” (v 23b).  

Mais uma vez, o narrador ressalta a dimensão manifestativa da unidade, visibilizada 

pelo amor recíproco, e que possibilita ao mundo fazer parte do grupo daqueles que confessam 

Jesus (cf. BROWN, 2000, p. 1142). Ela abre espaço para o conhecimento (gr. γινώσκω) de 

Jesus, como enviado, e do amor do Pai (cf. WIKENHAUSER, 1967, p. 462). A opção do 

narrador pelo verbo γινώσκω não é acidental. Assinala o aprofundamento e a maturidade da 

fé, com relação ao verbo πιστεύω, no v. 21 (cf. DE LA POTTERIE, 1992, p. 311). Ao mesmo 

tempo, deixa entrever a motivação profunda da atuação do personagem Jesus.   

Se Jesus atuou em vista da unidade dos discípulos e, como consequência, para que o 

mundo alcance o conhecimento do mistério divino, por traz de tudo isso está sua vontade 

salvífica
188

. Na oração, o narrador já indicou que conhecer Jesus e o Pai é requisito para entrar 

na vida eterna (cf. v. 3).  Portanto, o conhecimento, em paralelo com a fé, é via de salvação 

(cf. BARRET, 2003, p. 131). Desta forma, o narrador assinala que o personagem Jesus, pela 

sua atuação e sua oração pela consumação da unidade dos discípulos, visa a lograr um efeito 

salvífico em favor da humanidade: suscitar a fé nele e o reconhecimento do amor do Pai (cf. 

PANIMOLLE, 1986, p. 353). 

4.4 Conclusão da oração: a vontade derradeira de Jesus: Jo 17,24-26 

A oração do personagem avança para sua conclusão com uma nova invocação: “Pai 

(gr. Πάτερ), aqueles que me deste, quero (gr. θέλω) que, onde (gr. ὅπου) eu estou (gr. εἰμί), 

também eles estejam comigo, para que contemplem a minha glória, que me deste, porque me 

amaste antes da criação do mundo” (v. 24). Permanece o clima filial, ressaltado, novamente, 

pela repetição do vocábulo Πάτερ e a tonalidade da oração passa por uma mudança com a 

substituição do verbo pedir (gr. ἐρωτάω) pelo verbo querer (gr. θέλω) (cf. MOLONEY, 2005, 

p. 483)
189

. Mais do que um pedido, o personagem Jesus expressa sua vontade última ao Pai 

(cf. BROW, 2000, p. 1147). 

A vontade última do personagem Jesus, em sintonia com a vontade do Pai, consiste na 

consumação definitiva para todos os seus discípulos (cf. SCHNACKENBURG, 1980, p. 242). 

Expressa seu desejo de que, onde ele está, estejam também os seus com ele. Usa a conjunção 

ὅπου e o verbo εἰμί, no presente do indicativo, para indicar uma realidade futura que, tão logo, 
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 “Se alguém ouve as minhas palavras e não as observa, não sou eu que o julgo, porque vim não para julgar o 

mundo, mas para salvá-lo” (Jo 12,47), é uma afirmação de Jesus sobre sua vontade salvífica.  
189

 O uso do verbo ἐρωτάω, na oração de Jesus, encontra-se nos seguintes textos bíblicos: Jo 17,9.15.20.  
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acontecerá
190

. Virtualmente, o personagem Jesus já transpôs a morte, e se encontra para além 

do tempo. “O presente de Jesus é, a partir de então, a presença eterna na glória divina” 

(LEÓN-DUFOUR, 1996, p. 39)
191

.       

Na estratégia do narrador, esse presente produz um efeito magnífico no leitor do 

tempo pós-pascal (cf. MOLONEY, 2005, p. 484). Consciente de que Jesus está junto do Pai e 

seu desejo é que os seus estejam com ele, o leitor assume para si a expectativa dos discípulos, 

no relato, do cumprimento das promessas de Jesus de reencontrá-los (cf. BARRET, 2003, p. 

781)
192

. As palavras de Jesus soam como uma mensagem de esperança transcendente (cf. 

MOLONEY, 2007, p. 484). O leitor percebe que sua vida, vivida na comunhão com o Pai e 

com Jesus, decorre em via de consumação até chegar à contemplação da glória plena de Jesus, 

resultado do amor com que o Pai o amou, antes da criação do mundo (cf. DE LA POTTERIE, 

1999, p. 94). A glória, comunicada por Jesus durante seu ministério terreno e experimentada 

pelos discípulos, inclusive pelo leitor em tempos posteriores, passa a ser compreendida como 

uma espécie de antecipação da glória plena, que hão de contemplar e participar quando, num 

estágio futuro, acontecer a reunificação celeste dos discípulos com Jesus (cf. CABA, 2007, p. 

502). 

Depois de expressar sua vontade, o personagem Jesus justifica-a, ressaltando sua 

atitude e a atitude dos discípulos com relação ao Pai (cf. WIKENHAUSER, 1967, p. 465). 

Sua nova argumentação inicia-se com a invocação Pai justo (gr. πάτερ δίκαιε). É pertinente 

essa invocação, no contexto atual do pedido de salvação, em que o vocábulo δίκαιε 

“caracteriza o Deus Salvador e seu valor semântico inclui a misericórdia e a fidelidade 

eternas” (LÉON-DUFOUR, 1996, p. 225)
193

.  

Para colocar em evidência essas atitudes, o personagem Jesus as contrapõe com a 

postura do mundo: “O mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e estes te conheceram 

que tu me enviaste” (v. 25). O vocábulo mundo, diferente dos vv. 21.23, assume as 

características do grupo dos opositores de Jesus. Encerrado nas trevas, fecharam-se ao 
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 “O presente também se utiliza para indicar um acontecimento que se realizará com segurança no futuro 

(geralmente imediato) ou para um evento que, iniciado no presente, se concluirá no futuro” (POGGI, 2013, p. 

116).  
191

 Caba também compreende o verbo εἰμί, no v. 24, com valor de futuro e afirma que “nesta linha de 

interpretação se coloca Santo Agostinho ao propor que a volta iminente de Jesus ao céu o permite afirmar que já 

está onde, brevemente, subirá” (CABA, 2007, p. 500).    
192

 Em Jo 13,36, o personagem Jesus, depois do anúncio de sua partida, consola Pedro, afirmando a possibilidade 

de segui-lo mais tarde. Em Jo 14,2-3, o personagem Jesus promete, depois de ir à casa do Pai e preparar um lugar 

para os discípulos, retornar e levá-los consigo para as moradas eternas.  
193

 Para Bussche, “ao saudar o Pai como um Pai justo, ratifica a segurança cristã na recompensa futura” 

(BUSSCHE, 1972, p. 578).  
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conhecimento do Pai, por meio do Filho, e não trilharam o caminho da salvação (cf. 

PANIMOLLE, 1982, p. 354).  

Contrários a essa postura mundana, o personagem Jesus afirma seu conhecimento a 

respeito do Pai e o conhecimento que os discípulos adquiriram, cujo objeto é ele próprio, 

como enviado, e o Pai, como seu enviante (cf. v. 25b). Para o narrador joanino, o conhecer, 

mais do que mera atividade intelectual, consiste em interessar-se por algo, envolver-se com 

ele, dispondo tanto da inteligência como da vontade (cf. DODD, 2003, p. 207). É uma 

atividade relacional (cf. DE LA POTTERIE, 1992, p. 304). Ele produziu em Jesus uma 

relação de amor, de obediência e de união com o Pai
194

. Uma relação análoga produziu 

também nos discípulos, em função da ciência do Pai que receberam por meio de Jesus (cf. 

BARRET, 2003, p. 244)
195

. Ao ressaltar o conhecimento dos discípulos, o personagem Jesus 

recorda ao Pai a fidelidade deles para que os recompense, concedendo-lhes o dom da salvação 

(cf. ZEVINI, 1995, p. 427). Dá a entender ao Pai que, admitir os discípulos à glória celeste e 

reuni-los com ele, é questão de justiça (cf. WIKENHAUSER, 1957, p. 465).  

No entanto, o narrador não se fixa apenas na atitude dos discípulos. Acentua, com 

mais veemência, a atitude do personagem Jesus. As palavras seguintes, postas na boca do 

personagem, ressaltam seu papel no conhecimento dos discípulos: “E (gr. καί) eu vos fiz 

conhecer (gr. ἐγνώρισα) o teu nome” (v. 26a; cf. BEUTLER, 2016, p. 399). Com essa frase, 

iniciada com um καί enfático e com o verbo ἐγνώρισα, no aoristo complexivo, o personagem 

Jesus traduz todo seu empenho na execução da missão reveladora, que resultou no 

conhecimento dos discípulos
196

. E se ela engloba sua atuação passada, Jesus garante ao Pai o 

mesmo empenho para o futuro: “E o farei conhecer (gr. γνωρίσω), para que o amor com que 

me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles” (v. 26b; cf. MATEOS; BARRETO, 1982, p. 

727).  

Em suas últimas palavras, o personagem Jesus destaca a motivação para o seu 

empenho: promover a comunhão dos discípulos com o mistério divino (cf. ZEVINI, 1995, p. 

427). Tem consciência de que o caminho de consumação dos discípulos passa pela 

incardinação deles nessa comunhão (cf. SCHNACKENBURG, 1980, p. 244). Expressou ao 

                                                 
194

 A relação de amor, obediência e união de Jesus com o Pai pode ser vista, por exemplo, nos seguintes textos 

joaninos: Jo 7,27; 8,55; 10,15; 17,25.  
195

 A relação de amor e de obediência dos discípulos para com o Pai, à semelhança de Jesus, pode ser vista, por 

exemplo, nos seguintes textos joaninos: Jo 8,32; 10,4; 13,17; 15,15; 17,8.25). 
196

 O aoristo complexivo (ou global) descreve a ação como um todo. “Quando um autor utiliza o aoristo 

complexivo, unicamente pretende afirmar que uma ação se verificou, sem oferecer ulteriores informações” 

(POGGI, 2013, p. 128). O narrador usa esse aoristo em Jo 17,26 para fazer um resumo do ministério de Jesus (cf. 

MERCIER, 1995, p. 326).    
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Pai sua vontade de que os discípulos, no futuro, estejam com ele e contemplem sua glória (cf. 

v. 24). No entanto, busca e antecipa essa realidade última por sua ação reveladora, 

proporcionando a presença do amor do Pai e sua própria presença no interior dos discípulos 

(cf. CABA, 2007, p. 528). Desta forma, o personagem Jesus deixa entrever que a comunhão 

definitiva inicia-se na terra e se prolonga no céu. O narrador, por sua vez, mostra ao leitor 

quem estará unido definitivamente a Jesus: quem, na terra, permanece unido a ele e ao Pai (cf. 

BROWN, 2000, p. 1149).   

 Com a oração do personagem Jesus, o narrador conclui a sequência narrativa Jo 

13−17. O eixo central dessa sequência é a revelação de Jesus aos seus discípulos (cf. 

SCHNACKENBURG, 2001, p. 250). No início da micronarrativa, o leitor tomou nota do 

limite de compreensão dos discípulos (cf. Jo 13,6-11). Em seguida, acompanhou o percurso 

revelatório do personagem Jesus, contribuindo para que os discípulos compreendessem seus 

gestos, seu retorno ao Pai e a vida deles, após sua partida (cf. Jo 13,12−16,33). Na oração, 

pela boca do personagem Jesus, o narrador deixa entender que os discípulos chegaram ao 

conhecimento (cf. Jo 17,7.8.25.26a). No entanto, diante de um aparente desenlace, prepara a 

continuidade do relato com a afirmação do personagem Jesus: “Eu vos fiz conhecer, e o farei 

conhecer ainda mais” (Jo 17,26a). Mostra ao leitor que o clímax da revelação de Jesus ainda 

não se produziu totalmente e aguça sua curiosidade para continuar a leitura (cf. MOLONEY, 

2005, p. 484). Terminada a oração, o leitor acompanha a saída de Jesus e dos discípulos do 

ambiente da última ceia, iniciando, com isso, o relato da Paixão (cf. 18,1).   

4.5 Síntese do quadro narrativo “a oração de Jesus” 

Este capítulo propôs-se a colocar em prática os pressupostos teóricos do método da 

Análise Narrativa Bíblica, apresentados no primeiro capítulo, e aplicá-los na análise do último 

quadro narrativo, denominado de “a oração de Jesus”. Trata-se, agora, de sintetizar seu 

conteúdo. 

O narrador, em sua estratégia narrativa, estruturou a oração de Jesus em quatro 

momentos: a oração de Jesus em favor de si mesmo (cf. 17,1-5), sua prece pelos discípulos 

presentes na ceia (cf. 17,6-19), seu pedido pela unidade de todos os discípulos (cf. 17,20-23) e 

a conclusão da oração, com a manifestação de sua vontade última (cf. 17,24-26). A análise de 

conteúdo dessas unidades permitiu-nos verificar como o narrador construiu o personagem 

Jesus com o objetivo de comunicar sua mensagem ao leitor.  
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No discurso de despedida, o narrador trouxe à luz a promessa da oração e da atuação 

futura do Jesus Glorioso (cf. Jo 14,13.14.16; 15,26; 16,7c). A imagem, que construiu em 

palavras, reproduziu em cores vibrantes, ao apresentar o personagem Jesus em intercessão 

pelos discípulos. Seu personagem está presente na ceia; no entanto, em alguns momentos, dá 

a entender que já ultrapassou a barreira do tempo e, virtualmente, encontra-se junto do Pai, na 

eternidade (cf. Jo 17,11a.12a.24).  

Para o personagem Jesus, isso é uma questão de consciência e de certeza da iminência 

de um acontecimento que, de fato, possibilitará seu retorno ao Pai: sua paixão e morte. No 

entanto, contribui para que o leitor construa a imagem de Jesus, não apenas daquele 

personagem na ceia, mas o do Jesus glorioso, presente na eternidade, diante do Pai. No ato da 

leitura, o leitor não só idealiza um personagem; ele o descobre e se conforta com sua eterna 

função intercessora, junto do Pai, em seu favor. 

Nos vv. 1-5, o narrador apresenta o personagem Jesus orando para si mesmo e pedindo 

sua glorificação. Invoca Deus como Pai e se apresenta como Filho (cf. v. 1b). Seu modo de 

relacionar-se com Deus é pautado pelo relacionamento familiar. Faz seus pedidos, apoiado em 

sua intimidade e em sua confiança naquele que o enviou. 

O personagem Jesus pede sua glorificação futura, tendo em vista dois fatores: em sua 

vida terrena, recebeu do Pai poder sobre todos para lhes dar a vida eterna (cf. v. 2) e o 

glorificou, na terra, realizando a obra que lhe confiou para fazer (cf. v. 4). No primeiro caso, o 

narrador deixa entrever um estágio de glória na vida terrena do personagem Jesus. No 

segundo caso, ressalta a fidelidade do personagem Jesus na execução de sua missão. Em 

Jesus, o Pai recebeu uma resposta exata e o cumprimento perfeito de sua vontade salvífica. 

O pedido de glorificação do personagem Jesus é para que o Pai leve a cabo seu 

desígnio de salvação. O arremate da obra depende de um último ato de Deus, que consiste em 

conceder a Jesus a glória que possuía, junto do Pai, antes da criação do mundo (cf. v. 5). Pela 

referência à pré-existência de Jesus, o narrador revela a transcendência e a divindade do seu 

personagem, assim como a proximidade e o vínculo especial dele com o Pai. 

Nos vv. 6-19, a oração do personagem Jesus se converte em intercessão pelos 

discípulos. Antes dos pedidos, propriamente ditos, explica por que roga por eles (cf. vv. 6-

11a). 

Nessa explicação, o narrador indica três atuações do personagem Jesus: manifestou o 

nome do Pai (cf. v. 6a), deu-lhes as palavras que o Pai lhe confiou (cf. v. 8a) e, por fim, roga 

por eles (cf. v. 9a).  



 

111 

 

Pelas duas primeiras atuações, o narrador indica a obra de revelação do personagem 

Jesus. Compreende-o como o revelador do Pai, que tudo dele recebeu e comunicou aos 

homens (cf. v. 7). Ao comunicar a revelação, o personagem Jesus ressalta a atitude favorável 

dos discípulos (cf. vv. 7.8). Estes a acolheram e se fizeram dignos de sua oração. Por isso, o 

personagem Jesus declara ao Pai: “Eu rogo por eles” (v. 9a). 

Além de ressaltar a fidelidade dos discípulos, Jesus apresenta também ao Pai mais três 

motivos que justificam sua oração por eles. O primeiro é a pertença deles ao Pai e a si próprio 

(cf. vv. 9b.10a). Por sua intercessão, o personagem Jesus demonstra sua atenção com aqueles 

que o Pai que lhe confiou. O segundo motivo é por que, nos discípulos, ele é glorificado (cf. 

v. 10b). Eles representam a obra do personagem Jesus e sua glorificação comporta que o Pai 

os acolha. No último motivo, o personagem Jesus deixa entrever sua preocupação. Ele retorna 

ao Pai e deixará seus discípulos sozinhos no mundo. Por esses motivos, o personagem Jesus 

mostra ao Pai a razão de sua impetração e a necessidade da solicitude do Pai para com os 

discípulos. 

Após apresentar as justificativas para sua oração, o personagem Jesus faz seu primeiro 

pedido ao Pai. Pede que guarde os discípulos em seu nome [do Pai], o nome dado a ele, para 

que sejam um como ele e o Pai são um (cf. v. 11b). O narrador ressalta duas características do 

personagem: é o receptor do nome do Pai e está em íntima união com Ele. Goza de uma 

especial relação com o Pai e seu pedido visa a que os discípulos participem dessa relação, 

possibilitando a unidade deles entre si. 

Para dar peso à sua oração, o personagem Jesus expõe ao Pai sua atuação exemplar em 

favor dos discípulos. Quando estava com eles, ele os guardava com perfeição (cf. v. 12). O 

narrador destaca a atitude de Jesus em seu período de convivência com os seus. Sua atitude 

exemplar indica ao Pai o que se espera dele: que se faça o mesmo que Jesus fez. 

Mas esse período de convivência está por terminar. Em vista disso, o personagem 

Jesus explica ao Pai por que ora pelos discípulos, ainda estando no mundo: para que eles 

tenham em si a alegria dele em plenitude. Acentua que a oração foi feita ainda no mundo para 

indicar que foi ouvida pelos discípulos. Estes e o leitor experimentam a alegria por saberem 

que foram confiados à proteção do Pai no tempo da ausência de Jesus. 

Após falar de sua partida, o personagem Jesus descreve a situação dos discípulos no 

mundo: não lhe pertencem e são odiados por ele (cf. vv. 14.16). Essa condição é consequência 

da acolhida da palavra do Pai, comunicada a eles por meio de sua ação reveladora. No 

entanto, mesmo em contexto de oposição, o personagem Jesus esclarece ao Pai que não roga 
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para que os tire do mundo, mas os guarde do Maligno (cf. v. 15). Com esta informação, o 

narrador exclui do leitor toda expectativa de ser retirado do mundo e, ainda, revela-lhe a 

preocupação de Jesus: não quer que os seus sofram ataques do Maligno. O leitor é 

solidificado em sua fé por tomar consciência da intercessão de Jesus e por saber que o Pai, por 

sua ação protetora, se pôs ao lado dele na luta contra o mal. 

Nos vv. 17-18, o personagem Jesus pede a santificação dos discípulos e sinaliza sua 

consequência: o envio deles ao mundo. 

A verdade é apresentada como o ambiente metafórico-espiritual onde acontece a 

santificação. E como Jesus a compreende como a Palavra do Pai, em seu pedido, roga para 

que o Pai mantenha os discípulos no âmbito na revelação. 

A consequência da santificação será o envio dos discípulos ao mundo. O personagem 

Jesus se posiciona como o enviado do Pai e o enviante dos discípulos, cuja missão conferida é 

análoga à que recebeu. O narrador põe em paralelo o envio de Jesus e o envio dos discípulos, 

conscientizando o leitor de seu papel: prolongar a missão de Jesus no mundo. 

Em seu pedido, o personagem Jesus menciona, novamente, sua própria atitude: “Eu 

me santifico por eles, para que também eles sejam santificados na verdade” (v. 19). A 

santificação dos discípulos consiste na participação da própria santificação de Jesus. 

Nos vv. 20-23, o personagem Jesus roga por todos aqueles que crerão nele, pela 

acolhida da palavra dos futuros enviados (cf. v. 20). O narrador amplia o alcance da oração de 

seu personagem para que também o leitor crente, das gerações futuras, se sinta incluído no 

grupo dos beneficiários da intercessão de Jesus. 

Nesse novo pedido, o personagem Jesus roga pela unidade de todos os crentes. 

Ressalta sua comunhão com o Pai como paradigma e, ao mesmo tempo, o ambiente em que 

essa unidade possa ser construída; além de incluir a finalidade de seu pedido: para que o 

mundo creia que ele fora enviado pelo Pai (cf. v. 21). Para o narrador, a unidade dos 

discípulos tem origem divina e requer a comunhão com o Pai e com Jesus para que seja 

efetivada. Contém também uma dimensão externa à comunidade de discípulos que visa a 

possibilitar o mundo a chegar à fé e incluir-se no número dos crentes. 

Como fez nos pedidos anteriores, Jesus põe em relevo sua atuação em favor dos 

discípulos. Diz ao Pai que lhes comunicou a glória para que sejam um como ele e o Pai são 

um (cf. v. 22).  

O narrador assinala que a oração de Jesus corresponde ao que ele sempre buscou em 

sua atuação. Ressalta, ainda, o seu papel na unidade ao deixar entender que ela se constrói e 
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se consuma a partir da copresença dele nos discípulos e da copresença do Pai nele (cf. v. 23a). 

É o personagem Jesus que possibilita o encontro dos discípulos com o Pai e a participação 

deles na comunhão divina. Integrados nessa comunhão e vivendo tudo o que ela implica, os 

discípulos poderão ser perfeitamente unidos e produzir os frutos que se esperam deles: 

possibilitar que o mundo conheça que Jesus é o enviado do Pai e o próprio amor do Pai aos 

discípulos (cf. v. 23b).  

Com a afirmação da possiblidade do mundo crer, no v. 21, e do conhecer Jesus e o 

amor do Pai, no v. 23, o narrador assinala a vontade salvífica do personagem Jesus. 

Nos vv. 24-26, a oração do personagem Jesus encaminha-se para a conclusão. Seu 

pedido visa à consumação definitiva dos discípulos. Expressa seu desejo de estar com os seus 

definitivamente e compartilhar a glória que recebeu do Pai, por ter sido amado por ele antes 

da criação do mundo (cf. v. 24). O peso da despedida, nos discípulos, é aliviado ao tomarem 

conhecimento da vontade última de Jesus. Do mesmo modo, abre-se para o leitor um futuro 

de esperança com a possibilidade de reencontrá-lo e permanecer com ele na glória celeste. 

Como de costume na oração, o narrador destaca mais uma atitude de Jesus. Apresenta-

o como mediador que, com seu empenho, fez os discípulos conhecer o Pai e os fará conhecer 

ainda mais (cf. v. 26a). Revela que sua atuação, tanto no passado como no futuro, visa à 

permanência do amor do Pai e dele nos discípulos (cf. v. 26b). O pedido de comunhão 

definitiva já recebe uma antecipação na atuação terrena de Jesus.  

Com a oração de Jesus, o narrador conclui o episódio da última ceia. A continuidade 

do relato é garantida pela frase de Jesus: “Eu os farei conhecer ainda” (v. 26a). Mostra ao 

leitor que a revelação de Jesus ainda não atingiu seu cume e desperta a curiosidade dele para 

continuar a leitura. 

  Concluiu-se com este capítulo, a análise dos três quadros narrativos da 

micronarrativa Jo 13−17. Verificou-se como o narrador construiu o personagem Jesus com o 

objetivo de comunicar uma mensagem ao leitor. O próximo capítulo terá como meta a 

sistematização do conteúdo analisado. Serão apresentados os principais eixos teológicos sobre 

os quais o narrador do Quarto Evangelho articulou a micronarrativa Jo 13−17.  
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CAPÍTULO V 

OS PRINCIPAIS EIXOS TEOLÓGICOS NA SEQUÊNCIA NARRATIVA Jo 13-17 

A análise dos quadros narrativos – o lava-pés (13,1-20), a declaração de Jesus 

(13,21−16,33) e a oração de Jesus (17,1-26) – permitiu-nos verificar os traços com os quais o 

narrador construiu o personagem Jesus na micronarrativa Jo 13−17. O objetivo deste último 

capítulo consiste em sistematizar os principais eixos teológicos que norteiam a compreensão 

do personagem Jesus nessa micronarrativa. 

Para alcançar esse objetivo, será necessário responder a duas perguntas: Como o 

narrador revela ao leitor o personagem Jesus em Jo 13−17? Que imagem do personagem Jesus 

o narrador comunica ao leitor nessa micronarrativa? 

A resposta à primeira pergunta parte da constatação de alguns recursos que o narrador 

empregou para construir o personagem Jesus de maneira que exerça forte influência sobre o 

leitor e o conduza ao comprometimento com seu personagem. Essa resposta estará nos tópicos 

“O testamento espiritual de Jesus” e “A pedagogia de ensino de Jesus”. 

Para responder à segunda pergunta, será necessário verificar a relação entre o 

personagem Jesus e os demais personagens na micronarrativa. Limitar-nos-emos às relações 

do personagem Jesus com o Pai, com o Paráclito e com os discípulos. 

A micronarrativa Jo 13−17 contém diversos eixos teológicos, obrigando-nos a 

delimitar nosso estudo. Como seu ponto central é o retorno de Jesus ao Pai, será enfatizado, 

no relacionamento do personagem Jesus com os demais personagens, os elementos que o 

narrador dispôs no texto que garantem a continuidade da presença de Jesus e o prolongamento 

de sua obra no tempo do leitor.        

5.1 O testamento espiritual de Jesus 

O narrador serviu-se do recurso da cena-padrão do discurso de despedida para 

conduzir o leitor à percepção do personagem Jesus na micronarrativa Jo 13−17
197

.  

                                                 
197

 Sobre a cena-padrão, conferir supra p. 30-32. 
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Ao final do ministério público de Jesus (cf. Jo 5−12), o narrador informa ao leitor que 

seu personagem ocultou-se da vista dos seus interlocutores – a multidão, os gregos e os 

diferentes judeus (cf. Jo 12,36). Sua nova aparição acontece na sala da última ceia, reunido 

com seus discípulos (cf. Jo 13,2).  

O narrador apresenta um ambiente de intimidade, carregado de sentimentos, propício 

para o personagem Jesus instruir, em privado, os seus. Essas instruções proporcionam a 

compreensão do personagem Jesus e de sua comunhão com os discípulos, em vista do seu 

retorno ao Pai (cf. SCHNACKENBURG, 2001, p. 249).  

O clima é de despedida. O narrador abre o episódio da última ceia, falando do retorno 

de Jesus ao Pai (cf. Jo 13,1.3). Esse tema percorrerá toda a micronarrativa. A imagem do 

personagem Jesus que irrompe no relato é de alguém que está prestes a partir. Reúne os seus 

para um último adeus e deixa-lhes os últimos ensinamentos (cf. ZEVINI, 1995, p. 331). Os 

discípulos são tomados pela tristeza e o personagem Jesus os instrui e os consola com suas 

promessas. Suas palavras ganham força de testamento espiritual. Tornam-se expressão da 

vontade derradeira daquele que se despede (cf. BUSSCHE, 1972, p. 458). Em perspectiva de 

futuro, visam o comprometimento dos discípulos no tempo da ausência de Jesus (cf. 

CORTÉS, 1976, p. 444). 

O narrador quer envolver o leitor nesta atmosfera psicológica, carregada de emoção e 

de tensão (cf. BUSSCHE, 1972, p. 458). Lança mão de recursos literários para que ele se sinta 

parte da história contada. Podem-se elencar três recursos implícitos, empregados pelo 

narrador, para alcançar tal efeito: o modo narrativo-dramático na construção do relato
198

, uso 

do presente histórico
199

 e o emprego de pronomes generalizadores
200

. Somado a esses 

recursos, o narrador menciona, quase que explicitamente, o leitor, ao mostrar o personagem 

Jesus intercedendo por aqueles que crerão nele, no tempo pós-pascal (cf. Jo 17,20). 

O leitor é posto em contato direto com o protagonista da história. O relato segue como 

se estivesse acontecendo diante dele, permitindo-lhe maior experiência e maior envolvimento 

emocional. A condição em que o personagem Jesus é apresentado – no final da vida, reunido 

para sua despedida e a oferta de suas últimas palavras –, propende a causar um forte impacto 

no leitor. As palavras finais de uma pessoa, em virtude de sua morte, tendem a serem levadas 

muito a sério pelo ouvinte. O narrador construiu o personagem Jesus e expôs os fatos na cena, 
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 Cf. supra p. 37-38. 
199

 Cf. supra p. 43. 
200

 Cf. supra p. 48. 
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de maneira que o leitor se veja profundamente interpelado para um assentimento de fé e uma 

fidelidade absoluta (cf. ZEVINI, 1995, p. 332.333).  

5.2 A pedagogia de ensino de Jesus  

No decorrer do Quarto Evangelho, o narrador não deixa de ressaltar que o ensino é um 

aspecto essencial na atividade do personagem Jesus (cf. BARUCQ; GRELOT, 1965, p. 242). 

Em diversas ocasiões, faz referência ao seu ensino
201

. Em outras situações, os próprios 

personagens do relato o chamam de mestre (gr. διδάσκαλος), título que ele não recusou
202

.  

Ao final do seu ministério público, o personagem Jesus se reúne com os discípulos 

para algumas instruções privativas, antes da sua partida (cf. Jo 13−17). Nessas instruções, o 

narrador deixa entrever uma imagem de seu personagem e o modelo de seu ensino, capaz de 

exercer forte influência sobre o leitor. 

O narrador construiu o personagem Jesus nos moldes dos antigos profetas, cuja 

atividade se dava por gestos e palavras. Os profetas realizavam ações simbólicas, com valor 

profético, podendo ser ou não acompanhada de uma explicação (cf. LOZA VERA, 2011, p. 

91)
203

. 

O relato da última ceia é inaugurado com a apresentação da majestosidade do 

personagem Jesus (cf. Jo 13,1-3). Essa majestosidade é contrastada com seu gesto de lavar os 

pés dos discípulos (cf. Jo 13,4-5). Esse gesto simboliza seu sacrifício salvífico, como 

expressão máxima do seu amor (cf. STRATHMANN, 1973, p. 326). É o Mestre e Senhor que 

se pôs na condição de servo e exortou os discípulos: “Se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os 

pés, vos deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais assim como 

eu fiz para vós” (Jo 13,14-15). O personagem Jesus não se contentou em dizer o que fazer. 

Ele mesmo deu o exemplo, tornando-se causa e modelo do comportamento dos discípulos (cf. 

LÉON-DUFOUR, 1965, p. 223).  

Mas esse modelo de ensino do personagem Jesus não se resume ao gesto do lava-pés. 

É importante notar que o narrador construiu seu personagem com uma fina sintonia entre 

palavra e ação, no decorrer da micronarrativa de Jo 13−17. 

No discurso de despedida, o personagem Jesus promete sua intercessão e atuação 

futura em favor dos discípulos (cf. 14,13-16; 15,26; 16,7c). Essa promessa já tem um início de 

                                                 
201

 Textos joaninos com referência a atividade didática de Jesus: Jo 6,59; 7,14.28.35; 8,20.20; 18,20.  
202

 Textos joaninos em que Jesus é chamado de mestre: Jo 1,38; 3,2; 8,4; 11,28; 13,13.14; 20,16.  
203

 Alguns exemplos de profetas que exerceram sua atividade profética por gestos e palavras: Oseas, Isaías, 

Jeremias e Ezequiel (cf. MONLOUBOU, 1987, p. 28).  
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concretização com sua oração dirigida ao Pai, no capítulo 17. A própria oração é construída a 

partir da sintonia entre pedido e atuação do personagem Jesus. Para cada pedido, o narrador 

mostrou uma atuação, passada ou presente, do personagem de acordo com aquilo que se pede. 

Desta forma, destacou a correspondência entre a oração presente e a vida do seu personagem 

(cf. CABA, 2007, p. 462). 

O leitor tem, diante de si, um modelo vivo. A vida mesma do personagem Jesus torna-

se símbolo da mensagem que proclama (cf. LOZA VERA, 2011, p. 83). Sua mensagem não é 

exterior a si mesmo; ao contrario, é manifestação do seu próprio ser (cf. BEAUCHAMP, 

1965, p. 642). Seu exemplo contém a força expressiva, a capacidade de atrair a atenção do 

leitor e inserir em seu coração, com mais eficácia, seus ensinamentos e o desejo de imitá-lo 

(cf. PANIMOLLE, 1986, p. 178). 

5.3 O Pai como centro do ensinamento de Jesus 

5.3.1 Jesus, o enviado do Pai 

Umas das características fundamentais do personagem Jesus no episódio da última 

ceia é ser enviado pelo Pai. O narrador usa três verbos para tratar dessa realidade: ἐξέρχομαι, 

πέμπω e ἀποστέλλω
204

.  

No início do episódio, o narrador assinala que o personagem Jesus saiu de junto do Pai 

(cf. 13,3). O próprio personagem confirma sua condição ao afirmar em outro momento: Saí 

(gr. ἐξῆλθον) do Pai e vim ao mundo (cf.16,28). O emprego de ἐξέρχομαι supõe uma origem 

de onde Jesus saiu e foi enviado, um estágio prévio de relação pessoal com o Pai (cf. CABA, 

2007, p. 284). Indica sua transcendência e garante todas as suas pretensões na terra.  

Em outra sequência de textos com o uso do mesmo verbo, o narrador ressalta a origem 

do personagem Jesus como objeto da fé dos discípulos. Por duas vezes, o personagem Jesus 

afirma que os discípulos creram que ele saiu de junto do Pai (cf. 16,27; 17,8). Em uma 

ocasião, os próprios discípulos confessaram a fé na origem transcendental de Jesus (cf. 

16,30). Sem a fé em sua procedência divina, o personagem Jesus poderia ser confundido com 

qualquer outro profeta, enviado por Deus
205

.  

                                                 
204

 Sair do Pai e ser enviado por ele é condição fundamental de Jesus em todo o relato joanino. Para o uso do 

ἐξέρχομαι, cf. Jo 8,42; 13,3; 16,27.28.30; 17,8. Sobre o envio de Jesus pelo Pai, cf. 3,17.34; 5,36.38; 6, 29.57; 

7,29; 8,42; 10,36; 11,42; 17,3.8.18.21.23.25 (ἀποστέλλω); 4,34; 5,23s.30.37; 6,38s.44; 7,16.18.28.33; 

8,16.18.26.29; 9,4; 12,44s.49; 13,20; 14,24; 15,21; 16,5 (πέμπω).  
205

 Sobre a fé na procedência divina de Jesus, conferir a nota 174. 
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O envio, propriamente dito, é descrito pelos verbos πέμπω e ἀποστέλλω. Quando o 

narrador emprega o primeiro verbo, ressalta a ligação do personagem Jesus com o ponto de 

origem do seu envio, o Pai. Quem o recebe, recebe aquele que o enviou (cf. 13,20). A palavra 

de Jesus não lhe pertence; é a palavra do Pai que o enviou (cf. 14,24). Nesses casos, é posta 

em destaque a relação de intimidade entre enviante e enviado (cf. FERRARO, 1989, p. 69). 

Quando o narrador usa o verbo ἀποστέλλω põe em relevo a missão concreta do 

personagem Jesus junto aos homens (cf. SANTOS, 1999, p. 220). A vida eterna consiste em 

conhecer Jesus como o enviado (cf. 17,3). Os discípulos creram e reconheceram-no nessa 

condição (cf. 17,8.25). O pedido do personagem Jesus pela unidade e sua atuação para 

comunicar a glória aos discípulos visam a que o mundo o reconheça como enviado do Pai (cf. 

17,21.23). O narrador expôs a necessidade da fé em Jesus como o enviado do Pai. Sem esse 

pressuposto, a continuidade do seu projeto é prejudicada e o ser humano permanece fora do 

âmbito da salvação
206

. 

Exatamente por que Jesus possui origem transcendental e é o enviado, assume sua 

função de representante do Pai. É o agente plenipotenciário, consciente de que o Pai pôs tudo 

em suas mãos (cf. 13,3; CASALEGNO, 2006, p. 182). Por isso, pode dizer que tudo o que ao 

Pai pertence, também a ele pertence (cf. 16,14).  

Com essas duas características, o narrador corrobora todas as pretensões e afirmações 

do personagem Jesus ao longo do relato. Todas as palavras, as obras, os ensinamentos e as 

promessas só ganham sentido e força por estarem sedimentadas na origem e no envio 

transcendental do personagem Jesus (cf. TUÑI VANCELLS, 1989, p. 101). 

 5.3.2 Jesus, o revelador do Pai 

O objetivo principal do personagem Jesus, no Quarto Evangelho, é aquele de narrar o 

Pai e dá-lo a conhecer à humanidade (cf. 1,18; MANNUCCI, 2005, p. 35). Todas as suas 

atividades são compreendidas como obra de revelação (cf. TUÑI VANCELLS, 1989, p. 92). 

No entanto, limitar-nos-emos a observar, em linhas gerais, esse fenômeno no episódio da 

última ceia.  

A micronarrativa Jo 13−17 encontra-se sob o signo da revelação. O narrador deixa-nos 

um indício literário dessa realidade com a constante repetição do sintagma “Tenho vos dito 
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 Cf. supra p. 63.104.106. 
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essas coisas”, construído com o pronome demonstrativo ταῦτα + o verbo λαλέω (cf. TUÑI 

VANCELLS, 1989, p. 92)
207

.  

Sob a perspectiva da despedida e das últimas instruções, o discurso revelatório, na 

última ceia, visa a preparar os discípulos para os eventos futuros e fazê-los partícipes dos bens 

messiânicos. As coisas são ditas para que, quando acontecerem, os discípulos acreditem em 

Jesus (cf. 13,19; 14,29; 16,1.4.6) e para que experimentem os dons da alegria e da paz (cf. 

15,11; 17,13; 16,33)
208

.  

Como o contexto é o do seu retorno ao Pai, o personagem Jesus faz um balanço de sua 

missão reveladora. Chega ao final consciente de que cumpriu, com perfeição, a obra que o Pai 

lhe deu para fazer (cf. 17,4)
209

.  

O narrador deixa entrever que o personagem Jesus, na execução de sua obra, agiu em 

total dependência do Pai. Deu a conhecer tudo o que ouviu dele (cf. 15,15)
210

. Esse tudo 

recebe certa especificação com as referências ao nome do Pai (cf. 17,6.26), as palavras que 

recebeu do Pai (cf. 14,24; 17,8.14) e a glória que o Pai lhe concedeu (cf. 17,22)
211

. O Pai é o 

ponto central e o conteúdo fundamental na revelação de Jesus (cf. MARTÍN-MORENO, 

2002, p. 352)
212

. Sua missão específica de revelador consiste em comunicar a paternidade de 

Deus (cf. DE LA POTTERIE, 1999, p. 86). No Quarto Evangelho, o narrador narra o 

personagem Jesus. No entanto, o Jesus joanino narra e revela o Pai (cf. MANNUCCI, 2005, p. 

254).  

 O efeito final que o personagem Jesus busca com a revelação são o conhecimento e a 

experiência dos crentes com o amor do Pai. Atua para que o mundo conheça que o Pai o 

enviou, amou os discípulos como o amou (cf. 17,23) e para que o amor do Pai e ele estejam 

nos discípulos (cf. 17,26). Ele é o promotor da intimidade e da comunhão dos discípulos com 

o Pai, na experiência autêntica do amor com que ele mesmo foi amado (cf. ZEVINI, 1995, p. 

427). Seu objetivo consiste em promover o acesso do ser humano ao Pai (cf. 16,26-27; 

SCHNACKENBURG, 1980, p. 205). Nota-se o destaque que o narrador dá ao seu 
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 Cf. Jo 14,25; 15,11; 16,1.4.6.25.33; 17,1.13. Também Jo 13,19 e 14,29 podem ser incluídos nessa lista 

enquanto textos referentes à revelação. Não possuem a mesma construção literária que os demais; no entanto, 

possuem o mesmo significado semântico.   
208

 Cf. supra p. 67.71-72.81.82.84.98-99. 
209

 Cf. supra p. 93. 
210

 Cf. Jo 5,19.30. 
211

 Cf. supra p. 95.97.101(nome), p. 95.101.103 (palavra) e p. 57.92-93.104-105 (glória). 
212

 Cf. supra p. 95.  
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personagem. A experiência do amor do Pai só acontece por causa dele e através dele. O 

personagem Jesus é o laço de união entre os discípulos e o Pai (cf. ZEVINI, 1995, p. 427)
213

. 

5.3.3 Jesus, a expressão do Pai 

A constatação de que o Pai é o conteúdo da revelação de Jesus obriga-nos a um 

esclarecimento: é impossível separar o conteúdo da revelação da própria identidade do 

revelador (cf. MARTÍN-MORENO, 2010, p. 363). O narrador deixa entrever essa realidade 

com as afirmações do personagem Jesus que dizem respeito à sua intrínseca comunhão com o 

Pai.  

Na micronarrativa Jo 13−17, há uma série de textos que indicam a ligação profunda 

entre Jesus e o Pai. Quem recebe Jesus, recebe o Pai (cf. 13,20). Quem o conhece, conhece o 

Pai (cf. 14,7). Quem o viu, viu o Pai (cf. 14,9). Quem o odeia, odeia o Pai (cf. 15,25). A 

atitude ou experiência que se tem com Jesus, transfere-se, igualmente, para o Pai (cf. 

BARRET, 2003, p. 731). 

Em outra sequência de textos, o narrador mostra a comunhão de ser e de agir do 

personagem Jesus com o Pai. Com certa frequência, o personagem Jesus afirma estar no Pai e 

o Pai estar nele (cf. 14,10a.11.20; 17,21), até chegar a uma das declarações mais radicais da 

intrínseca comunhão entre eles: “Nós somos um” (17,22)
214

. Essa comunhão de ser, 

necessariamente, desemboca na comunhão do agir, revelado pelo personagem Jesus ao 

afirmar: “É o Pai que, permanecendo em mim, realiza suas obras” (Jo 14,10b).  

Somados a esses textos, observam-se duas afirmações do personagem Jesus que 

anunciam sua comunhão de posse com o Pai. Tudo o que o Pai tem é meu e vice-versa (cf. 

16,15; 17,10).  

O narrador constrói o personagem Jesus para ser a expressão perfeita do Pai (cf. 

VITÓRIO, 1995, p. 143)
215

. É, ao mesmo tempo, o revelador e a própria revelação (cf. 

MARTÍN-MORENO, 2010, p. 362). Não se resume a comunicar doutrinas, mas “o mistério 

da sua própria pessoa, na qualidade de Filho de Deus que vive uma relação única com o Pai e 

nos convida a participar da sua vida filial” (MANNUCCI, 2005, p. 253).      
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 Cf. supra p. 108. 
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 O personagem Jesus já havia afirmado: “Eu e o Pai somos um” (Jo 10,30). 
215

 Cf. supra p. 62. 
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5.3.4 Jesus e o seu retorno ao Pai 

O retorno de Jesus ao Pai ocupa um lugar proeminente na micronarrativa Jo 13−17.  O 

tema é tão importante para o narrador que os três momentos chave do episódio da última ceia 

são encabeçados por ele. 

O episódio da última ceia é iniciado com a indicação de que o personagem Jesus está 

consciente da chegada da hora de passar deste mundo para o Pai (cf. 13,1) e que de Deus saíra 

e para Deus voltava (cf. 13,3). Seu retorno é sua motivação para levantar-se, na ceia, e realizar 

o gesto do lava-pés, símbolo de sua paixão e modelo de comportamento para os discípulos 

(cf. 13,4-5.13). 

Com a saída de Judas da ceia, o personagem Jesus introduz seu discurso. Anuncia que 

por pouco tempo ainda está com os discípulos e para onde vai, ninguém o poderá seguir (cf. 

13,33). A partir disso, tematizará seu retorno ao Pai. Fará suas últimas recomendações, 

exortará os discípulos e oferecerá algumas promessas, tudo em vista do tempo de sua ausência 

(cf. TUÑI VANCELLS, 2012, p. 162). 

Ao final do discurso, o personagem Jesus eleva os olhos para o céu e diz: “Pai, chegou 

a hora” (Jo 17,1). A chegada da hora do seu retorno ao Pai motiva-o a pedir sua glorificação 

(cf. 17,1-5) e a interceder pelos discípulos (cf. 17,6-24). Pede ao Pai que seja solícito com eles 

e os proteja em sua ausência, assim como, na consumação definitiva, os reúna com ele na 

glória (cf. 17,24). 

É clara a intenção do narrador de, com a micronarrativa Jo 13−17, esclarecer seu leitor 

a respeito da partida de Jesus e do relacionamento com ele, no tempo de sua ausência (cf. 

TUÑI VANCELLS, 1989, p. 122). Dado a extensão do tema, dedicar-nos-emos, nesse 

momento, a pôr em relevo as características do personagem Jesus que o narrador dispôs no 

texto, em vista do retorno do seu personagem ao Pai, e que atinge diretamente o leitor em suas 

dúvidas e expectativas.  

O narrador apresenta seu personagem consciente de sua origem e de seu destino. Por 

duas vezes, o personagem afirma que de Deus [ou do Pai] saíra e que para Deus [ou para o 

Pai] voltava (cf. 13,3; 16,28). Estas afirmações ressaltam sua especialíssima transcendência. 

Indicam ao leitor a identidade do personagem Jesus e seu vínculo particular com o Pai (cf. 

CABA, 2007, p. 194)
216

. 
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A partida de Jesus está relacionada com a chegada da hora (cf. 13,1; 17,1). O narrador 

compreende que esse momento compõe-se dos eventos da paixão e morte de Jesus (cf. 

ZEVINI, 1995, p. 413). No entanto, apresenta-os ao leitor como glorificação e exaltação do 

seu personagem (cf. 13,31; 17,1.5)
217

. É a vitória de Jesus sobre o chefe deste mundo (cf. 

14,30), a vitória sobre o mundo (cf. 16,33) e a vitória pascal (cf. CASALEGNO, 2006, p. 

201). É a retomada da glória que o personagem Jesus possuía, junto do Pai, antes da fundação 

do mundo (cf. 17,5). Mostra a aprovação do Pai a tudo aquilo que Jesus disse e fez em seu 

ministério
218

. O narrador ressalta a grandeza e a transcendência do personagem Jesus, além de 

esclarecer ao leitor onde ele se encontra em sua ausência: está junto do Pai (cf. TUÑI 

VANCELLS, 2012, p. 162). 

No entanto, o narrador se esforça para mostrar ao leitor que o retorno do personagem 

Jesus ao Pai não configura, de sua parte, abandono ou separação definitiva. Ao contrário, é 

apresentado como uma vantagem para ele (cf. 16,7)
219

. Pôs na boca do seu personagem as 

promessas de retorno, presença e assistência aos seus, após sua partida (cf. TUÑI 

VANCELLS, 2012, p. 162). 

Mesmo com sua ausência física, o personagem Jesus continua atuante em favor dos 

discípulos. O que pedir em seu nome, ele o fará (cf. 14,13). Intercederá, junto do Pai, pela 

vinda do Paráclito (cf. 14,16). Enviará o Paráclito para auxiliar os discípulos (cf. 15,26; 16,7). 

O apoio do personagem Jesus aos leitores joaninos permanece, mesmo estando junto do Pai 

(cf. BUSSCHE, 1972, p. 502)
220

.  

Essa promessa de atuação do Jesus glorioso se completa com uma série de textos 

relativos à nova visão e à volta de Jesus aos discípulos. Promete-lhes não os deixar órfãos; 

voltará para eles (cf. 14,18.28). Vai para preparar um lugar e voltará para buscar os discípulos 

(cf. 14,2-3). Insiste que, por pouco tempo, não será mais visto e, por pouco tempo, será visto 

novamente (cf. 14,19; 16,16-19). A nova visão proporciona a consolação (cf. 16,22) e a 

descoberta da identidade de comunhão do personagem Jesus com o Pai e com os discípulos 

(cf. 14,20).  

Com o emprego dos sintagmas “ainda um pouco” (gr.μικρός) e “naquele dia” (gr. ἐν 

ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ), o narrador deixa entrever que a volta de Jesus e a nova visão dos discípulos 

são elementos componentes do evento da morte-ressurreição de Jesus, vista como evento 
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escatológico, mas que não se resume a esse momento (cf. DODD, 2003, p. 509)
221

. Estende-se 

para o tempo do leitor à medida que se ama a Jesus e cumpre seus mandamentos (cf. 

CORTÉS, 1976, p. 446). O narrador esclarece ao leitor que o amor possibilita a manifestação 

de Jesus e a presença interior dele e do Pai. A quem o ama, ele se manifestará e virá, junto 

com o Pai, para fazer morada nele (cf. 14,21.23). Essa nova presença espiritual de Jesus 

deverá ser captada pela presença e atuação do Paráclito, conforme nos apontará o estudo 

seguinte (cf. SANTOS, 1999, p. 225).         

5.4 O Paráclito como a promessa da presença de Jesus 

5.4.1 O Paráclito e a pessoa de Jesus 

O retorno de Jesus está intimamente associado, se não identificado, com a vinda do 

Paráclito (cf. DODD, 2003, p. 509). O narrador estabelece íntimas relações entre esses dois 

personagens a fim de garantir a presença de Jesus e a continuidade de sua obra no tempo do 

leitor (cf. SANTANA, 2000, p. 90). 

A primeira referência ao relacionamento entre eles revela o caráter mediador do 

personagem Jesus no envio e na missão do Paráclito
222

. Este virá como resultado do pedido de 

Jesus ao Pai, que o considera o outro Paráclito e que vem para ficar para sempre com os 

discípulos (cf. 14,16). Se o personagem Jesus o considera como outro, deixa entrever que foi 

o primeiro Paráclito e estabelece, com isso, um paralelismo entre sua atividade e a atividade 

desse personagem como continuidade da única obra de salvação
223

. A novidade desse 

personagem consiste em poder permanecer para sempre com os discípulos, algo não possível 

a Jesus, limitado pela realidade físico-corpórea. O Paráclito, na visão do narrador, é uma 

presença constante e interiorizada do Espírito da verdade, que vem para assistir os discípulos, 

na ausência de Jesus (cf. 14,17; VITÓRIO, 1995, p. 202).  

Outro dado importante sobre o Paráclito é ser enviado (gr. πέμπω) pelo Pai, em nome 

(gr. ἐν τῷ ὀνόματί) de Jesus (cf. 14,26). O sintagma “em nome de”, no Quarto Evangelho, 

estabelece uma íntima relação entre o personagem Jesus e o Pai. Ele veio em nome do Pai (Jo 

5,43). As obras que realiza são em nome do Pai (Jo 10,25). O uso deste sintagma confirma a 

missão e a autoridade de Jesus no mundo (cf. TUÑÍ; ALEGRE, 1995, p. 108). A vinda d’Ele 

em nome do Pai equivale a dizer que veio com sua autoridade, por sua vontade e é seu 
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representante entre os discípulos (cf. FERRARO, 1982, p.70). Analogamente refere-se a Jesus 

quando diz que alguém foi enviado em seu nome. Ser enviado “em nome de Jesus” equivale a 

dizer que o Paráclito é o seu representante entre os homens, está em profunda comunhão com 

sua pessoa e seu ministério. “O Espírito, de certa maneira, substitui Jesus e continua sua obra; 

isso implica uma afinidade íntima com Jesus, significada pela expressão ‘em meu nome’” 

(MERCIER, 1995, p. 138).  

Em outras duas referências, o narrador ressalta o envio do Paráclito diretamente por 

Jesus (Jo 15,26; 16,7). Mesmo que nessas passagens Jesus seja o protagonista do envio, 

depende do Pai. Só poderá enviar o Paráclito estando junto dele. O Pai é a origem da missão 

de Jesus e do Espírito (cf. FERRARO, 1982, p. 81). O narrador, apresentando Jesus como 

protagonista direto no envio do Espírito, afirma a transcendência e a divindade do seu 

personagem, frutos da sua glorificação (cf. FERRARO, 1982, p. 90)
224

. “Enviando o 

Paráclito, Jesus permanece o mediador da revelação que se refere a Ele e ao Pai” (LEÓN-

DUFOUR, 1996, p. 145).  

A partir dos elementos apresentados, percebe-se a riqueza teológica ressaltada na 

relação entre o personagem Jesus e o Paráclito. Mostrando que o relacionamento Jesus-

Paráclito é análogo ao relacionamento Pai-Jesus, o narrador confirma a missão do Paráclito no 

tempo do leitor. Na riqueza da expressão “em meu nome” e do verbo “enviar”, o narrador 

deixa entender que o Espírito-Paráclito é o substituto e representante autorizado do 

personagem Jesus, a “nova presença” dele no seio da comunidade, enquanto o próprio Jesus 

permanece junto do Pai (cf. BROWN, 2000, p. 1673). Com a vinda do Paráclito, a presença 

de Jesus, junto aos discípulos, é prolongada
225

. O leitor compreende que a missão do Paráclito 

está intrinsecamente ligada à ação de Jesus Glorioso. O personagem Jesus atua, pela sua 

intercessão e pelo envio do Paráclito, estando junto ao Pai, e o Paráclito, por sua vez, atua, na 

terra, em favor dos discípulos de Jesus (cf. CARSON, 2007, p. 500)
226

.  

O relacionamento entre Jesus e o Paráclito será completado com a análise da função 

do Paráclito, reservada para o tópico seguinte. 
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5.4.2 O Paráclito e a missão de Jesus 

A relação entre o personagem Jesus e o Paráclito se reforça ainda mais no nível de 

função. Na micronarrativa Jo 13−17, o narrador confere a este personagem um duplo papel, 

diretamente relacionado ao personagem Jesus. 

Na ausência de Jesus, o Paráclito assume um papel doutrinal diante da comunidade 

dos discípulos (cf. SANTOS, 1999, p. 241). Ensinará e recordará tudo o que foi dito por Jesus 

(cf. 14,26). Guiará os discípulos a toda verdade e anunciará as coisas futuras (cf. 16,13ac). O 

interesse do narrador com esse personagem é profundamente cristológico (cf. 

SCHNACKENBURG, 1980, p. 176). Sua atividade didática e mnemônica consiste em manter 

viva e operante a palavra de Jesus (cf. WIKENHAUSER, 1967, p. 443). Como guia, 

conduzirá os discípulos à compreensão e à interiorização da revelação de Jesus e do mistério 

de sua pessoa (cf. FERRARO, 1982, p. 99)
227

. Por anúncio de coisas futuras, alguns autores 

entendem que se trata de oferecer o sentido cristológico da História da Salvação para cada 

geração subsequente (cf. SANTOS, 1999, p. 268)
228

.    

O personagem Jesus é a referência central na missão do Paráclito junto aos discípulos. 

A ação dele está subordinada a Jesus, assim como a missão deste esteve subordinada ao Pai 

(cf. 5,19; 12,49)
229

. Não falará por si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido (cf. 16,13b). 

Não terá um conteúdo de anúncio próprio, não trará novidade nem acréscimo à revelação de 

Jesus. O conteúdo da missão do Paráclito é o próprio mistério de Cristo, não compreendido no 

tempo da revelação; no entanto, elucidado e interiorizado por sua atuação (cf. FERRARO, 

1982, p. 73)
230

. O narrador, pela ação desse personagem, interliga o tempo do Jesus histórico 

e o tempo do seu interlocutor por um veio pneumatológico
231

. O leitor percebe que o papel 

fundamental do Paráclito consiste em manter presente o Jesus ausente e prolongar sua missão, 

promovendo a consolidação de sua ação salvadora (cf. SANTANA, 2000, p. 90). 

Além do papel doutrinal, o narrador deixa entrever um papel jurídico-forense na 

atuação do Paráclito (cf. SANTOS, 199, p. 258). Quando Ele vier, dará testemunho de Jesus 

(cf. 15,26) e acusará o mundo em relação ao pecado, à justiça e ao julgamento (cf. 16,8).  
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Para o narrador, o Paráclito faz parte do grupo das testemunhas que, no Quarto 

Evangelho, confirmam a verdade referente ao mistério de Jesus (cf. FERRARO, 1999, p. 

105)
232

. Ressalta o papel jurídico-forense desse personagem, em um contexto de ódio e 

perseguição, justamente para mostrar ao leitor a continuidade do projeto de Jesus, mesmo em 

situação de resistência, e o apoio do Paráclito aos discípulos em circunstâncias conflituosas 

(cf. PANIMOLLE, 1986, p. 306)
233

. O testemunho desse personagem possibilita o 

conhecimento verdadeiro de Jesus e de sua missão (cf. LÉON-DUFOUR, 1999, p. 144). Ao 

mesmo tempo, desperta e fortalece a fé dos discípulos em tempo de crise (cf. SANTOS, 1999, 

p. 260). 

O conhecimento a respeito de Jesus e o fortalecimento da fé dos discípulos acontecem 

na medida em que o Paráclito proporciona a revisão do processo condenatório de Jesus e 

mostra ao mundo quem, de fato, está com a razão (cf. MERCIER, 1995, p. 287). O Paráclito 

acusará o mundo de pecado, por não acreditar em Jesus (cf. 16,9). Desmascarará sua falsa 

justiça na condenação de Jesus ao mostrar que sua morte corresponde ao seu retorno triunfal 

ao Pai (cf. 16,10; PANIMOLLE, 1986, p. 318). Mostrará que, no ato condenatório de Jesus, 

os verdadeiros julgados e condenados são o chefe deste mundo e seus sequazes (cf. 16,11)
234

. 

O personagem Jesus é o verdadeiro vitorioso, exaltado a direita do Pai (cf. ZEVINI, 1995, p. 

396)
235

. Pelo seu ministério, o Paráclito ressalta o caráter divino da missão e da revelação de 

Jesus, promovendo sua glorificação (cf. 16,14; SANTOS, 1999, p. 271).  

Para confirmar a autoridade do Paráclito, o narrador estabeleceu íntimas relações, no 

nível de identidade e missão, desse personagem com o personagem Jesus. Por sua atuação, a 

presença de Jesus e a eficácia de sua obra mantêm-se no tempo pós-pascal. O narrador mostra 

ao leitor que seu tempo é um prolongamento do tempo do Jesus histórico. A presença 

contínua de Jesus se dá pelo Espírito e será este que levará sua obra salvífica à consumação 

(cf. TUÑI VANCELLS, 1989, p. 129; SANTANA, 2000, p. 94).      
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5.5. Os discípulos como extensão da missão de Jesus 

5.5.1 Os discípulos enviados por Jesus ao mundo  

Os discípulos são enviados por Jesus ao mundo, assim como Ele mesmo foi enviado 

pelo Pai (cf. 17,18). Há um paralelismo entre o envio de Jesus e o envio dos discípulos. O 

personagem Jesus confere aos seus uma missão análoga à que recebera do Pai (cf. 

SCHNACKENBURG, 1980, p. 232).  

Os discípulos prolongam a missão de Jesus, fazendo as obras que Ele fez e, inclusive, 

fazendo outras maiores, pois Ele foi para o Pai (cf. 14,12). As obras correspondem a todo o 

ministério do personagem Jesus, com o qual deu a conhecer o Pai (cf. MOLONEY, 2005, p. 

408).  

O narrador estimula a participação dos leitores na missão de Jesus com a referência à 

realização das obras maiores (cf. ZEVINI, 1995, p. 362). Indica também que a partida de 

Jesus, longe de interromper sua atividade, possibilita, ainda mais, o crescimento e a expansão 

de sua ação salvífica (cf. MERCIER, 1995, p. 125)
236

. Seu retorno ao Pai concede eficácia à 

ação futura dos discípulos (cf. ZEVINI, 1995, p. 363). Essa eficácia é resultado da comunhão 

deles com o personagem Jesus, manifestada pela oração em seu nome. Tudo o que pedirem, 

Jesus fará, para a glória do Pai (cf. 14,13-14)
237

.  

A missão dos discípulos consiste em dar testemunho a respeito de Jesus, pois 

permanecem com Ele desde o princípio (cf. 15,27).  Os discípulos também compõem o grupo 

das testemunhas do Quarto Evangelho, mas com um diferencial. Juntamente com o Paráclito, 

seu testemunho é reservado para o tempo da ausência de Jesus.
238

.  

O Paráclito testemunha a favor de Jesus no coração dos discípulos. Estes, por sua vez, 

manifestam, publicamente, o testemunho interior do Espírito (cf. FERRARO, 1982, p. 84-

85)
239

. Para o narrador, são estes dois μάρτυρες que farão ecoar o evento Jesus Cristo ao longo 

da história (cf. MIGUÉNS, 1963, p. 169).  

A condição para dar testemunho é estar com Jesus desde o princípio. O narrador 

acentua a importância da experiência com o personagem Jesus e do seguimento a Ele para 

poder comunicá-lo (cf. MIGUÉNS, 1963, p. 168). O testemunho da comunidade contém valor 
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histórico, fundamentado nas testemunhas que conviveram com o Jesus terreno (cf. BLANK, 

1988, p. 183). Por outro lado, o estar com Jesus não se limita a essas testemunhas. Torna-se 

condição indispensável para as comunidades de todos os tempos, enraizadas e fundamentadas 

no anúncio das testemunhas oculares, para também oferecer ao mundo seu testemunho a favor 

de Jesus (cf. MATEOS; BARRETO, 1982, p. 679).  

Portanto, o narrador acentua para o leitor a dimensão missionária da comunidade de 

discípulos (cf. SANTOS, 1999, p. 178). Essa tarefa é conferida pelo próprio personagem 

Jesus, cujo objetivo é testemunhar em seu favor e prolongar sua missão no mundo. A 

eloquência do testemunho da comunidade não será apenas pela força das palavras, mas, 

principalmente, pela vivência do amor e da unidade, conforme se verificará em seguida.          

5.5.2 O amor recíproco e a unidade como modo de revelar Jesus ao mundo 

No instante em que o personagem Jesus anuncia sua partida, confere aos discípulos um 

novo mandamento, determinante para o tempo de sua ausência: “Amai-vos uns aos outros” 

(13,33-34)
240

. Esse mandamento torna-se regra de comportamento para a comunidade pós-

pascal (cf. ZEVINI, 1995, p. 352). 

A ordem do personagem Jesus consiste que seus discípulos amem-se mutuamente, 

como ele mesmo os amou (cf. 13,34b; 15,12). O narrador propõe o amor desinteressado e 

total do seu personagem como fundamento e paradigma para o amor entre os discípulos (cf. 

LÉON-DUFOUR, 1996, p. 61)
241

. Em sua visão, o amor fraterno deve ter a mesmíssima 

qualidade do amor que o personagem Jesus demonstrou pelos seus (cf. CASALEGNO, 2006, 

p. 390).   

Na micronarrativa Jo 13−17, o narrador deixa entrever que o amor entre os discípulos 

se expressa pelo serviço humilde e pela unidade.  

O serviço humilde como expressão de amor provém da atitude do personagem Jesus 

que, sendo Senhor e Mestre, lava os pés dos discípulos (cf. 13,2-5). Realiza esse gesto 

humilde, símbolo de sua entrega na cruz, como demonstração do seu apreço amoroso pelos 

seus (cf. CORTÉS, 1976, p. 452)
242

. Em seguida, exorta-os a que tenham a mesma estima 

amorosa e façam o mesmo entre si (cf. 13,12-17; CORTÉS, 1976, p. 453). O narrador 

estimula seus leitores a estarem dispostos a entregarem a vida uns pelos outros, tal como fez 

Jesus (cf. 15,13). 
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Algo semelhante pode ser dito da unidade dos discípulos, objeto da oração do 

personagem Jesus. Este pede ao Pai que os discípulos sejam um (cf. 17,21a.22). A unidade 

entre eles só se concretiza e aperfeiçoa à medida que estejam integrados na unidade existente 

entre o Pai e o Filho (cf. 17,21b.23)
243

. Da parte dos discípulos, ela é fruto da consciência 

amorosa de serem irmãos, participantes da única família divina, tendo Deus como Pai e Jesus 

como irmão (cf. ZEVINI, 1995, p. 418). Pela unidade, os discípulos manifestam atitude filial 

para com Deus e atitude fraternal entre si
244

. 

Tanto o amor recíproco quanto a unidade são realidades que enfatizam o 

relacionamento interno da comunidade. No entanto, o narrador não deixa de ressaltar a 

projeção externa deles, que contribuem para a revelação do personagem Jesus diante do 

mundo. 

O narrador apresentou, pela boca do personagem Jesus, o amor recíproco como o 

distintivo da comunidade (cf. PANIMOLLE, 1982, p. 352). Amando uns aos outros, serão 

reconhecidos por todos como discípulos de Jesus (cf. 13,35). Pelo amor fraterno, os discípulos 

tornam-se a visibilidade do mestre Jesus. Eternizam sua presença na comunidade e no mundo 

e abre as portas para que este possa conhecê-lo e chegar à fé (cf. DODD, 2003, p. 523)
245

.  

Também a unidade dos discípulos possui uma dimensão manifestativa que visa a um 

efeito sobre o mundo. O personagem Jesus atuou em vista dessa unidade e a pediu ao Pai para 

que, por meio dela, o mundo creia nele e o conheça como o enviado do Pai, assim como, 

também conheça que o Pai amou os discípulos, com o mesmo amor com que Ele foi amado 

(cf.17,21.23). O personagem Jesus visa, com a unidade, a conversão do mundo (cf. CABA, 

2007, 478). 

Desta forma, o narrador deixa entrever que o amor recíproco e a unidade dos 

discípulos comportam uma revelação para o mundo (cf. DODD, 2003, p. 523). Elas ficam 

projetadas numa dimensão de salvação universal ao mundo inteiro, a que se pode introduzir 

pela atitude de fé (cf. CABA, 2007, p. 460).  

Na visão do narrador joanino, a parusia (gr. παρουσία) popular sinóptica dá lugar à 

manifestação do personagem Jesus através do amor recíproco e da unidade dos discípulos, 
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possibilitando ao mundo chegar à fé e integrar-se no grupo daqueles que creem em Jesus (cf. 

DODD, 2003, p. 523)
246

.  

5.6 Conclusão 

A análise deste capítulo baseou-se no estudo dos três quadros narrativos – o lava-pés 

(13,1-20), a declaração de Jesus (13,21−16,33) e a oração de Jesus (17,1-26) – para 

estabelecer os principais eixos teológicos que caracterizam o personagem Jesus na 

micronarrativa Jo 13−17. 

O ponto de partida foi a verificação de alguns recursos que o narrador empregou para 

conduzir o leitor à compreensão do personagem Jesus. Ele serviu-se da cena-padrão dos 

discursos de despedida para construir o episódio da última ceia. Apresentou o personagem 

Jesus com as características de um Patriarca que, próximo à morte, reúne os seus para dar as 

últimas instruções, os últimos conselhos, fazer algumas exortações, nomear um substituto e 

orar por eles. 

Com o intuito de envolver, mais fortemente, o leitor, o narrador empregou o modo 

narrativo-dramático na construção do relato. Fez uso do presente histórico e dos pronomes 

generalizadores. Na maior parte do tempo, permaneceu ausente para que o leitor tivesse 

contato direto com o personagem Jesus e seus ensinamentos.  

O último recurso verificado foi a construção do personagem a partir da imagem dos 

antigos profetas que ensinavam por gestos e palavras. O narrador não se contentou em 

apresentar o ensinamento de Jesus somente por palavras. Mostrou seu personagem ensinando 

por gestos. É o senhor e mestre que assume a condição de servo e lava os pés dos discípulos. 

O leitor é instado a não seguir apenas uma doutrina, mas a imitar Jesus.  

O último passo consistiu em verificar que imagem do personagem Jesus o narrador 

comunicou ao leitor, a partir de sua relação com o Pai, com o Paráclito e com os discípulos.  

Primeiramente, constatou-se que o Pai é o centro do ensinamento do personagem 

Jesus. Destacou-se o Pai como sua origem e garantia de todas as suas pretensões terrenas. Foi 

enviado ao mundo para dar a conhecer o Pai ao ser humano. Em sua comunhão intrínseca 

com Deus, não apenas comunica uma doutrina; ele mesmo é a expressão perfeita do Pai. Foi 

constituído como o revelador e a própria revelação, cuja missão consiste em possibilitar o 

acesso do ser humano a Deus. Ao final de sua missão terrena, deve retornar ao Pai. No 
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 A παρουσία – vinda, presença – em geral, no Novo Testamento, refere-se à segunda vinda de Jesus no final 

dos tempos (cf. COENEN, 1993, p. 295). Para as concepções da παρουσία popular sinóptica, conferir MT 24,27. 

37.39; Mc 13,26; Lc 17,24; 21,27. 
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entanto, o personagem Jesus promete aos discípulos a continuidade de sua presença e o 

prolongamento de sua obra, mesmo com sua ausência.  

Verificou-se que essa continuidade está ligada à vinda do Paráclito. O narrador 

construiu este personagem em íntima relação com o personagem Jesus para dar credibilidade 

à sua missão junto aos discípulos.  

O personagem Paráclito está ligado à pessoa e à missão do personagem Jesus. Virá 

pela intercessão de Jesus ao Pai ou, então, será enviado diretamente por ele. Vem em nome do 

personagem Jesus, para ser seu representante na comunidade. Terá, em sua missão, um papel 

doutrinal e uma função jurídico-forense profundamente cristológicos. O interesse do narrador 

com esse personagem é garantir a continuidade da presença de Jesus e o prolongamento de 

sua obra no tempo do leitor. 

Também os discípulos são incumbidos de estender a missão do personagem Jesus. São 

enviados por Ele ao mundo, assim como Ele mesmo foi enviado pelo Pai. Prolongam a 

missão do personagem Jesus participando, de alguma forma, na execução de sua obra de 

revelação. São convocados, juntamente com o Paráclito, para dar testemunho a seu respeito. 

Esse testemunho, mais do que pela força das palavras, deve ser dado pela vivência do amor 

recíproco e da unidade entre os discípulos.  

O narrador deixa entrever que não haverá uma manifestação pública do personagem 

Jesus, nos moldes da παρουσία popular sinóptica. Serão o amor e a unidade dos discípulos que 

manifestarão o personagem Jesus ao mundo, dando-lhe a possibilidade de conhecê-lo e 

integrar-se no grupo daqueles que creem nele.     
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CONCLUSÃO 

A Análise Narrativa surge como mais uma possibilidade de análise dos textos bíblicos, 

sem descartar ou menosprezar outros métodos. Seu ponto de partida é a noção de texto, 

formulada pelo avanço da crítica literária. 

O texto é compreendido como um todo significante. Não é um amontoado de frases; 

ao contrário, possui uma estrutura que permite a apreensão do sentido em sua globalidade. 

Faz parte do processo de comunicação, tornando-se o elo entre autor e leitor. É polissêmico, 

ou seja, com possibilidades de muitos sentidos. Todavia, necessita do leitor para ganhar vida, 

no ato da leitura, quando este lhe confere um sentido. Isso não significa que o leitor tenha 

total liberdade na interpretação. Antes, deve seguir as estratégias textuais na hora de 

interpretá-lo. Caso contrário, o sentido encontrado estará à margem do que o próprio texto 

quer oferecer. 

Os tipos de texto são diversos. Por isso, a pesquisa limitou-se aos textos narrativos, 

precisamente, às narrativas bíblicas. Primeiramente, observaram-se as características da 

narrativa em geral. Para que haja um relato, foram apresentados oito elementos 

indispensáveis: o fato, o tempo, o lugar, os personagens, a causa, o modo, as consequências e 

o narrador. Todos esses elementos são organizados por meio de um enredo. Além disso, 

destacaram-se as duas partes que compõem a narrativa: história e discurso. A primeira 

corresponde ao conteúdo narrativo – o que se narra – e o segundo corresponde à disposição 

desse conteúdo num texto em si – como se narra. 

As narrativas bíblicas são consideradas históricas, mas se relacionam estreitamente 

com as narrativas ficcionais. Verificou-se que elas se assemelham, enquanto configuração e 

estratégias narrativas; no entanto, se diferenciam pela fonte a que recorrem em sua 

composição. A narrativa ficcional tem como fonte a criatividade imaginativa do autor. A 

narrativa bíblica tem como fonte a história. Mas isso não quer dizer que ela chega ao leitor 

como dado da historiografia moderna, pois o narrador organiza os dados históricos segundo 

sua intencionalidade comunicativa. Outras características contempladas foram: a prioridade 

da ação, a economia narrativa, as reticências do texto bíblico, a unilinearidade da ação e a 

reflexão teológica como pano de fundo das narrativas bíblicas. 



 

133 

 

A análise da micronarrativa Jo 13−17 serviu-se do método da Análise Narrativa 

Bíblica. Esse método consiste em verificar como o narrador construiu o relato com a intenção 

de influenciar o leitor. Para realizar tal tarefa, os exegetas apropriaram-se do aparato criado 

pela narratologia no estudo dos textos narrativos. Desse aparato foram destacados somente os 

conceitos necessários à nossa pesquisa. 

O ponto de partida da análise foi à constatação da macroestrutura do Quarto 

Evangelho. O fio condutor que perpassa por toda a macroestrutura é o tema da hora de Jesus. 

A vida de Jesus está marcada pela chegada da hora. No diálogo com sua mãe, Jesus afirma: 

“A minha hora ainda não chegou” (Jo 2,4). Estabeleceu-se, aí, uma tensão a ser resolvida no 

relato. Entre o nó e o desenlace, o narrador apresentou Jesus realizando sinais e manifestando 

sua glória, até chegar à sua morte-exaltação, o último e grande sinal, momento pleno da 

revelação da sua glória. Verificou-se que, dentro do conjunto, a micronarrativa Jo 13−17 tem 

o objetivo de preparar os discípulos para a hora de Jesus, oferecendo-lhes uma explicação 

sobre seu retorno e a vida deles em sua ausência. 

Seguiu-se a análise com a delimitação da micronarrativa Jo 13−17, usando os critérios 

de tempo, espaço, personagem e tema. Verificou-se, com isso, o início e o término do texto a 

ser estudado, assim como o narrador compôs o episódio da última ceia.  

O narrador construiu o enredo de Jo 13−17 partir da incompreensão-compreensão dos 

discípulos. Diante da afirmação de Jesus a Pedro: “Agora não entendes o que estou fazendo, 

compreenderas mais tarde” (v. 7), estabeleceu-se uma tensão-suspense no relato e aguçou a 

expectativa do leitor. Esse suspense inaugurou as etapas de transformação para se chegar à 

resolução. Verificaram-se, com isso, os quadros narrativos que orientam o enredo, a saber: o 

lava-pés, a declaração de Jesus e sua oração ao Pai em favor dos seus. Cada um desses 

quadros tem a meta de proporcionar a compreensão dos discípulos e, consequentemente, do 

leitor, encaminhando o relato para o desenlace.  

O primeiro quadro narrativo foi analisado no segundo capítulo. Essa análise nos 

permitiu verificar como o narrador construiu o personagem Jesus, em Jo 13,1-20, com o 

objetivo de comunicar sua mensagem ao leitor.  

O narrador manifesta Jesus em profundo contraste de sua majestosidade com a atitude 

de serviço. Na situação inicial da cena (cf. vv. 1-5), o narrador caracteriza Jesus como 

consciente da hora do seu retorno ao Pai, pelos sentimentos de amor que perpassam seus 

gestos, pela consciência da autoridade recebida do Pai e pela consciência da sua origem e seu 

destino (natureza divina). Ele reforça essa imagem ao mostrar os gestos iniciais do lava-pés 
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realizados, exclusivamente, por Jesus. Este é o protagonista da cena e não precisa da ajuda de 

nenhum dos discípulos, seja na preparação ou na realização do gesto que fez. 

Se, pelas palavras, o narrador destacou a dignidade de Jesus, ao apresentá-lo em ação, 

lavando os pés dos discípulos, indicou a outra condição: sua atitude serviçal. Esse gesto, que, 

no mundo judaico tinha conotações de hospitalidade, era reservado aos escravos não judeus. 

Jesus assume a condição de servo e realiza uma ação simbólica e profética da sua entrega na 

cruz. 

O narrador indica ao leitor a reação de Pedro diante do gesto de Jesus (cf. vv. 6-11). A 

estranheza do discípulo reforça o contraste entre a soberania do seu mestre e sua atitude de 

escravo. Pedro resiste, o que faz Jesus afirmar: “Agora não entendes, compreenderás mais 

tarde” (v. 7). Com esta afirmação, o narrador estabeleceu uma distância entre os personagens. 

Jesus é o possuidor do conhecimento e os discípulos estão na incompreensão. As ações 

seguintes de Jesus serão em vista de preencher essa lacuna dos discípulos com sua revelação. 

Terminado o lava-pés, o narrador mostra Jesus retomando suas vestes e voltando para 

o seu lugar; e explica o significado do seu gesto (cf. vv. 12-20). O ponto de partida é a 

concepção que os discípulos têm a seu respeito. Eles o chamam de Mestre e Senhor. “Se eu, o 

Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros” (v. 14). O 

narrador apresenta Jesus como modelo para o leitor. Este possui a mesma visão dos discípulos 

contemporâneos de Jesus. Na verdade, ele é um dos discípulos no tempo do narrador. Em 

vista disso, o narrador mostra as consequências do discipulado. Parte do próprio ponto de 

vista do leitor para, com mais eficácia, inserir em seu coração o exemplo de Jesus e convidá-

lo a imitá-lo (cf. PANIMOLLE, 1986, p. 178).  

Jesus finaliza a explicação do gesto do lava-pés com a segunda alusão à traição. Já 

havia feito isso em Jo 13,10-11. O objetivo do narrador permanece o mesmo: apresentar Jesus 

ao leitor como soberano do seu destino e conhecedor de tudo o que vai acontecer. Além disso, 

oferece-lhe uma pista para compreender o sentido da traição, como desígnio de Deus, 

anunciado nas Escrituras.  O leitor é conduzido pelo narrador a ver os acontecimentos da 

Paixão através dos olhos de Jesus. 

O terceiro capítulo dedicou-se à analise do segundo quadro narrativo, denominado de 

“a declaração de Jesus” (13,21−16,33). O narrador, em sua estratégia narrativa, estruturou 

essa unidade literária em dois momentos: o anúncio da traição (cf. Jo 13,21-30) e o discurso 

de despedida (cf. Jo 13,31−16,33). Com a revelação do traidor e sua saída da ceia, uma série 

de acontecimentos futuros foi acionada, referente aos eventos da paixão-ressurreição de Jesus. 
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O narrador usou o discurso de Jesus para interpretar a saída de Judas e os acontecimentos 

futuros, incluindo a vida dos discípulos no tempo da ausência de Jesus.     

A estruturação e a análise de conteúdo permitiram-nos verificar como o narrador 

construiu o personagem Jesus, em Jo 13,21−16,33, com o objetivo de comunicar sua 

mensagem ao leitor. Jesus é o protagonista do episódio. O narrador, querendo influenciar 

fortemente seu interlocutor, colocou-o em contato direto com o protagonista. Na maior parte 

do tempo, ausentou-se do relato, cedendo a palavra ao personagem Jesus, privilegiando seus 

ensinamentos.   

Basicamente, o narrador trabalhou com duas imagens do personagem Jesus: o Jesus 

terreno e o Jesus glorioso. Construiu seu personagem de maneira que, dirigindo-se aos 

discípulos na ceia, se referisse a um tempo posterior ao da sua fala. Seu ensinamento visa a 

preparar os discípulos para os acontecimentos finais do relato, os eventos da paixão-

ressurreição, ultrapassando o próprio tempo do relato e atingindo o tempo do leitor. A 

preparação para os acontecimentos futuros e a construção da imagem do Jesus glorioso, 

operadas pelo Jesus terreno, fazem parte da estratégia do narrador, que deseja atingir o leitor 

implícito, responder suas demandas e trazer-lhe à consciência o modo da presença de Jesus no 

meio deles. 

Após a explicação do gesto do lava-pés, Jesus revelou o traidor (cf. vv. 21-30). Aqui, 

mais uma vez, o narrador quis ressaltar a soberania Jesus. No entanto, também não deixou de 

destacar sua humanidade: ficou interiormente perturbado (cf. v. 21). Possui o conhecimento 

antecipado do seu retorno ao Pai (cf. Jo 13,1), a consciência da autoridade recebida do Pai (cf. 

Jo 13,2a) e a consciência da sua natureza divina (descrita em termos de origem e destino) (cf. 

Jo 13,2b); porém, não deixou de ser humano e experimentar a tensão do seu combate final 

contra Satanás. Diante do leitor, Jesus não é um ser imperturbável e apático. É o dono de sua 

vida e controla os acontecimentos relativos a ela. Por isso, livre e soberanamente, autoriza a 

traição de Judas (cf. v. 27). 

Com a saída de Judas, o narrador introduziu o discurso de despedida (cf. Jo 

13,31−16,33). As primeiras palavras de Jesus oferecem a perspectiva dos acontecimentos 

futuros, que irromperam com a retirada do traidor (cf. Jo 13,31-32). Como a traição tomou 

seu curso, o personagem Jesus anuncia sua partida (cf. Jo 13,33) e dá o novo mandamento aos 

discípulos (cf. Jo 13,34). Em sua ausência, o amor deve tornar-se o distintivo da comunidade. 

O narrador apresenta Jesus como o fundamento do amor e o próprio amor recíproco como 

epifania de sua presença (cf. Jo 13,35).  
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A partir do anúncio do retorno de Jesus ao Pai, foram verificadas as principais 

características do personagem Jesus no discurso de despedida (cf. 13,31−16,33). Seu discurso 

visou a consolar (cf. 14,1-2.27-28; 15,11; 16,7.20-22.33) e preparar os discípulos para os 

acontecimentos futuros (cf. 13,19; 14,29; 16,1.4). 

O narrador ressaltou o caráter mediador, revelador e salvador do personagem Jesus (cf. 

14,6-10) e exortou o leitor a crer nele (cf. 14,11). 

Para o tempo da ausência, o personagem Jesus prometeu sua assistência, ao atender 

aos pedidos dos discípulos (cf. 14,13-14), ao interceder por eles, junto ao Pai (cf. 14,16) e ao 

enviar, de junto do Pai, o outro Paráclito (cf. 15,26; 16,7). O narrador mostrou ao leitor que os 

favores do personagem Jesus continuam na história, mesmo que esteja ausente. 

Além da promessa de assistência, o personagem Jesus garante seu retorno aos 

discípulos (cf. 14,18.28) e a possibilidade de vê-lo novamente (cf. 14,19; 16,16-19.22b). O 

narrador apresentou a partida de Jesus como vantagem (cf. 16,7b). Ele vai para preparar um 

lugar e voltará para os discípulos, a fim de levá-los consigo (cf. 14,2). A separação não é vista 

como definitiva.  

Sobre a possibilidade de ver o personagem Jesus novamente, o narrador deixou 

entrever que isso aconteceu no mistério pascal (cf. 14,20; 16,23). No entanto, esforçou-se para 

mostrar ao leitor como a presença e a obra do seu personagem permanecem na história e o que 

deve ser feito para manter-se em comunhão com ele. 

Com sua partida, o personagem Jesus indicou seu substituto e representante: o 

Paráclito. Virá em seu nome (cf. 14,26), por sua intercessão (cf. 14,16) ou será enviado, 

diretamente, por ele (cf. 15,26; 16,7).  

O narrador delegou ao Paráclito o papel de manter presente, na mente do leitor, o 

Jesus-ausente. Sua missão consiste em ensinar e recordar tudo o que o Jesus disse (cf. 14,26). 

Testemunhará em favor dele (cf. 15,26). Defenderá Jesus na acusação contra o mundo (cf. 

16.8-11) e atuará em favor da comunidade (cf. 16,12-15). O ponto central e o conteúdo da 

missão desse personagem é o próprio Jesus. Anunciará o que tiver recebido dele; por isso, o 

glorificará (cf. Jo 16,14). Verifica-se que o interesse do narrador pelo personagem Paráclito é 

cristológico. Ele quer garantir a presença de Jesus e a continuidade de sua obra no tempo do 

leitor. 

Por fim, o narrador sinaliza ao leitor como manter-se em comunhão com o 

personagem Jesus, no tempo de sua ausência. O personagem promete manifestar-se aos seus, 

desde que exista amor por parte deles, expressado pela obediência dos mandamentos (cf. 
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14,21-22; 15,10). O amor é apresentado como o regime próprio da comunhão, tanto dos 

discípulos com o personagem Jesus (cf. 14,23; 15,9-10), quanto dos discípulos entre si (cf. 

13,34-35; 15,12-17). 

O último quadro narrativo – a oração de Jesus (17,1-26) – foi analisado no quarto 

capítulo. O narrador estruturou essa unidade literária em quatro momentos: a oração de Jesus 

em favor de si mesmo (cf. 17,1-5), sua prece pelos discípulos presentes na ceia (cf. 17,6-19), 

seu pedido pela unidade de todos os discípulos (cf. 17,20-23) e a conclusão da oração, com a 

manifestação de sua vontade última (cf. 17,24-26).  

Nos vv. 1-5, o narrador apresenta o personagem Jesus orando para si mesmo e pedindo 

sua glorificação. Invoca Deus como Pai e se apresenta como Filho (cf. v. 1b). Seu modo de 

relacionar-se com Deus é pautado pelo relacionamento familiar.  

O personagem Jesus pede sua glorificação futura, tendo em vista dois fatores: em sua 

vida terrena, recebeu do Pai poder sobre todos para lhes dar a vida eterna (cf. v. 2) e o 

glorificou, na terra, realizando a obra que lhe confiou para fazer (cf. v. 4). O arremate da obra 

depende de um último ato de Deus, que consiste em conceder a Jesus a glória que possuía, 

junto do Pai, antes da criação do mundo (cf. v. 5). Pela referência à pré-existência de Jesus, o 

narrador revela a transcendência e a divindade do seu personagem, assim como a proximidade 

e o vínculo especial dele com o Pai. 

Nos vv. 6-19, a oração do personagem Jesus se converte em intercessão pelos 

discípulos. Antes dos pedidos, propriamente ditos, explica por que roga por eles (cf. vv. 6-

11a). 

Nessa explicação, o narrador indica três atuações do personagem Jesus: manifestou o 

nome do Pai (cf. v. 6a), deu-lhes as palavras que o Pai lhe confiou (cf. v. 8a) e, por fim, roga 

por eles (cf. v. 9a).  

Pelas duas primeiras atuações, o narrador indica a obra de revelação do personagem 

Jesus. Compreende-o como o revelador do Pai, que tudo dele recebeu e comunicou aos 

homens (cf. v. 7). Ao comunicar a revelação, o personagem Jesus ressalta a atitude favorável 

dos discípulos (cf. vv. 7.8). Estes a acolheram e se fizeram dignos de sua oração. Por isso, o 

personagem Jesus declara ao Pai: “Eu rogo por eles” (v. 9a). 

Além de ressaltar a fidelidade dos discípulos, Jesus apresenta também ao Pai mais três 

motivos que justificam sua oração por eles. O primeiro é a pertença deles ao Pai e a si próprio 

(cf. vv. 9b.10a). O segundo motivo é por que, nos discípulos, ele é glorificado (cf. v. 10b). 

Eles representam a obra do personagem Jesus e sua glorificação comporta que o Pai os 



 

138 

 

acolha. No último motivo, o personagem Jesus deixa entrever sua preocupação. Ele retorna ao 

Pai e deixará seus discípulos sozinhos no mundo. Por esses motivos, o personagem Jesus 

mostra ao Pai a razão de sua impetração e a necessidade da solicitude do Pai para com os 

discípulos. 

Após apresentar as justificativas para sua oração, o personagem Jesus faz seu primeiro 

pedido ao Pai. Pede que guarde os discípulos em seu nome [do Pai], o nome dado a ele, para 

que sejam um como ele e o Pai são um (cf. v. 11b). O narrador ressalta duas características do 

personagem: é o receptor do nome do Pai e está em íntima união com Ele. Goza de uma 

especial relação com o Pai e seu pedido visa a que os discípulos participem dessa relação, 

possibilitando a unidade deles entre si. 

Para dar peso à sua oração, o personagem Jesus expõe ao Pai sua atuação exemplar em 

favor dos discípulos (cf. v. 12). O narrador destaca a atitude de Jesus em seu período de 

convivência com os seus. Sua atitude exemplar indica ao Pai o que se espera dele: que se faça 

o mesmo que Jesus fez. 

Mas esse período de convivência está por terminar. Em vista disso, o personagem 

Jesus explica ao Pai por que ora pelos discípulos, ainda estando no mundo: “para que eles 

tenham em si a alegria dele em plenitude” (v. 13). Acentua que a oração foi feita ainda no 

mundo para indicar que foi ouvida pelos discípulos. Estes experimentam a alegria por 

saberem que foram confiados à proteção do Pai no tempo da ausência de Jesus. 

Após falar de sua partida, o personagem Jesus descreve a situação dos discípulos no 

mundo: não lhe pertencem e são odiados por ele (cf. vv. 14.16). No entanto, mesmo em 

contexto de oposição, o personagem Jesus esclarece ao Pai que não roga para que os tire do 

mundo, mas os guarde do Maligno (cf. v. 15). Com esta informação, o narrador exclui do 

leitor toda expectativa de ser retirado do mundo e, ainda, revela-lhe a preocupação de Jesus: 

não quer que os seus sofram ataques do Maligno.  

Nos vv. 17-18, o personagem Jesus pede a santificação dos discípulos e sinaliza sua 

consequência: o envio deles ao mundo. O personagem Jesus se posiciona como o enviado do 

Pai e o enviante dos discípulos, cuja missão conferida é análoga à que recebeu. O narrador 

põe em paralelo o envio de Jesus e o envio dos discípulos, conscientizando o leitor de seu 

papel: prolongar a missão de Jesus no mundo. 

Em seu pedido, o personagem Jesus menciona, novamente, sua própria atitude: “Eu 

me santifico por eles, para que também eles sejam santificados na verdade” (v. 19). A 

santificação dos discípulos consiste na participação da própria santificação de Jesus. 
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Nos vv. 20-23, o personagem Jesus roga por todos aqueles que crerão nele, pela 

acolhida da palavra dos futuros enviados (cf. v. 20). O narrador amplia o alcance da oração de 

seu personagem para que também o leitor crente, das gerações futuras, se sinta incluído no 

grupo dos beneficiários da intercessão de Jesus. 

Nesse novo pedido, o personagem Jesus roga pela unidade de todos os crentes. 

Ressalta sua comunhão com o Pai como paradigma e, ao mesmo tempo, o ambiente em que 

essa unidade possa ser construída; além de incluir a finalidade de seu pedido: para que o 

mundo creia que ele fora enviado pelo Pai (cf. v. 21). A unidade contém uma dimensão 

externa à comunidade de discípulos que visa a possibilitar o mundo a chegar à fé e incluir-se 

no número dos crentes. 

Como fez nos pedidos anteriores, Jesus põe em relevo sua atuação em favor dos 

discípulos. Diz ao Pai que lhes comunicou a glória para que sejam um como ele e o Pai são 

um (cf. v. 22).  

O narrador assinala que a oração de Jesus corresponde ao que ele sempre buscou em 

sua atuação. Ressalta, ainda, o seu papel na unidade ao deixar entender que ela se constrói e 

se consuma a partir da copresença dele nos discípulos e da copresença do Pai nele (cf. v. 23a). 

É o personagem Jesus que possibilita o encontro dos discípulos com o Pai e a participação 

deles na comunhão divina. Integrados nessa comunhão, serão perfeitamente unidos e 

possibilitarão que o mundo conheça Jesus como o enviado do Pai e o próprio amor do Pai aos 

discípulos (cf. v. 23b).  

Com a afirmação da possiblidade do mundo crer, no v. 21, e do conhecer Jesus e o 

amor do Pai, no v. 23, o narrador assinala a vontade salvífica do personagem Jesus. 

Nos vv. 24-26, a oração do personagem Jesus encaminha-se para a conclusão. Seu 

pedido visa à consumação definitiva dos discípulos. Expressa seu desejo de estar com os seus 

definitivamente e compartilhar a glória que recebeu do Pai, por ter sido amado por ele antes 

da criação do mundo (cf. v. 24). O peso da despedida, nos discípulos, é aliviado ao tomarem 

conhecimento da vontade última de Jesus.  

O narrador destaca mais uma atitude de Jesus. Apresenta-o como mediador que, com 

seu empenho, fez os discípulos conhecer o Pai e os fará conhecer ainda mais (cf. v. 26a). 

Revela que sua atuação, tanto no passado como no futuro, visa à permanência do amor do Pai 

e dele nos discípulos (cf. v. 26b). O pedido de comunhão definitiva já recebe uma antecipação 

na atuação terrena de Jesus.  
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Com a oração de Jesus, o narrador conclui a micronarrativa Jo 13−17. A continuidade 

do relato é garantida pela frase de Jesus: “Eu os farei conhecer ainda mais” (v. 26a). Mostra 

ao leitor que a revelação de Jesus ainda não atingiu seu cume e desperta a curiosidade dele 

para continuar a leitura. 

No decorrer do segundo, terceiro e quarto capítulos foram analisados os quadros 

narrativos dos quais o narrador serviu-se para construir a micronarrativa Jo 13−17. O estudo 

permitiu-nos compreender o personagem Jesus a partir das diversas afirmações sobre sua 

identidade e sua atuação na história, no período de sua ausência. O quinto capítulo teve como 

objetivo sistematizar os principais eixos teológicos que nortearam a compreensão do 

personagem Jesus nessa micronarrativa. 

O ponto de partida foi a verificação de alguns recursos que o narrador empregou para 

conduzir o leitor à compreensão do personagem Jesus. Ele serviu-se da cena-padrão dos 

discursos de despedidas para construir a micronarrativa Jo 13−17. Apresentou o personagem 

Jesus com as características do Patriarca que, próximo à morte, reúne os seus para dar as 

últimas instruções, os últimos conselhos, fazer algumas exortações, nomear um substituto e 

orar por eles. 

Com o intuito de envolver, mais fortemente, o leitor, o narrador empregou o modo 

narrativo-dramático na construção do relato. Fez uso do presente histórico e dos pronomes 

generalizadores. Na maior parte do tempo, permaneceu ausente para que o leitor tivesse 

contato direto com o personagem Jesus e seus ensinamentos.  

O último recurso verificado foi a construção do personagem a partir da imagem dos 

antigos profetas que ensinavam por gestos e palavras. O narrador não se contentou em 

apresentar o ensinamento de Jesus somente por palavras. Mostrou seu personagem ensinando 

por gestos. É o senhor e mestre que assume a condição de servo e lava os pés dos discípulos. 

O leitor é instado a não seguir apenas uma doutrina, mas imitar Jesus.  

O último passo foi verificar que imagem do personagem Jesus o narrador comunicou 

ao leitor, a partir de sua relação com o Pai, com o Paráclito e com os discípulos.  

Primeiramente, constatou-se que o Pai é o centro do ensinamento do personagem 

Jesus. Destacou-se o Pai como sua origem e garantia de todas as suas pretensões terrenas. Foi 

enviado ao mundo para dar a conhecer o Pai ao ser humano. Em sua comunhão intrínseca 

com Deus, não apenas comunica uma doutrina; ele mesmo é a expressão perfeita do Pai. Foi 

constituído como o revelador e a própria revelação, cuja missão consiste em possibilitar o 

acesso do ser humano a Deus. Ao final de sua missão terrena, deve retornar ao Pai. No 
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entanto, o personagem Jesus promete aos discípulos a continuidade de sua presença e o 

prolongamento de sua obra, mesmo em sua ausência.  

Verificou-se que essa continuidade está ligada à vinda do Paráclito. O narrador 

construiu este personagem em íntima relação com o personagem Jesus para dar credibilidade 

à sua missão junto aos discípulos.  

O personagem Paráclito está ligado à pessoa e à missão do personagem Jesus. Virá 

pela intercessão de Jesus ao Pai ou, então, será enviado diretamente por ele. Vem em nome do 

personagem Jesus, para ser seu representante na comunidade. Terá, em sua missão, um papel 

doutrinal e uma função jurídico-forense profundamente cristológicos. O interesse do narrador 

com esse personagem é garantir a continuidade da presença de Jesus e o prolongamento de 

sua obra no tempo do leitor. 

Também os discípulos são incumbidos de estender a missão do personagem Jesus. São 

enviados por Ele ao mundo, assim como Ele mesmo foi enviado pelo Pai. Prolongam a 

missão do personagem Jesus participando, de alguma forma, na execução de sua obra de 

revelação. São convocados, juntamente com o Paráclito, para dar testemunho a seu respeito. 

Esse testemunho, mais do que pela força das palavras, deve ser dado pela vivência do amor 

recíproco e da unidade entre os discípulos.  

O narrador deixa entrever que não haverá uma manifestação pública do personagem 

Jesus, nos moldes da παρουσία popular sinóptica. Serão o amor e a unidade dos discípulos que 

manifestarão o personagem Jesus ao mundo, dando-lhe a possibilidade de conhecê-lo e 

integrar-se no grupo daqueles que creem nele. 
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