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Resumo 

A presente dissertação tem por objetivo estudar sistematicamente o tema da escatologia no 

Evangelho de João, procurando compreender as duas vertentes escatológicas (presente e 

futura) que aí coexistem e por vezes estão justapostas. Num primeiro momento, apresentamos 

o status quaestionis sobre esta temática, buscando, em linhas gerais, a convergência entre 

exegese e teologia sistemática. Em seguida, propomos a leitura e análise do episódio da 

ressurreição de Lázaro (Jo 10,40 – 11,54) em chave canônica e como uma narrativa da vida 

que está em Jesus. Por fim, apresentamos as pistas hermenêuticas, considerando as 

possibilidades e os limites de interpretação dessa narrativa que se mostra paradigmática para a 

compreensão da escatologia joanina, e que propõe aos cristãos de todos os tempos a fé em 

Jesus Cristo que é “a ressurreição e a vida”. 

 

Palavras-chave 

Escatologia joanina, ressurreição, vida, Lázaro, hermenêutica, leitura canônica. 

 

 

Résumé 

La présente dissertation a comme objetif étudier systématiquement le sujet de l‟eschatologie 

dans l‟Évangile de Jean, en essayant de comprendre les deux versants eschatologiques 

(présent et future) qui là coexistent et sont parfois juxtaposées. Dans un premier moment, 

nous présentons le status quaestionis à ce sujet, recherche, en général, la convergence entre 

l‟exégèse et la théologie systématique. Ensuite, nous proposons la lecture et l‟analyse de 

l‟épisode de la résurrection de Lazare (Jn 10,40 – 11,54) en clé canonique et comme récit de 

la vie qui est en Jésus. Enfin, nous présentons des pistes herméneutiques, compte tenu des 

possibilités et des limites de l‟interprétation de ce récit qui se révéle paradigmátique pour la 

compréhension de l‟eschatologie johannique et qui propose aux crétiens de tous les temps la 

foi en Jésus-Christ qui est « la résurrection et la vie ». 

 

Mots-clé 

Eschatologie johannique, résurrection, vie, Lazare, herméneutique, lecture canonique. 
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SIGLAS E ABREVIAÇÕES 

 

CNBB  Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

DV  Dei Verbum 

GS  Gaudium et spes 

OT   Optatam totius 

PO  Presbyterorum ordinis 

SC  Sacrosanctum Concilium 

TEB  Bíblia Tradução Ecumênica 

VDom  Verbum Domini 

 

cap. caps. capítulo, capítulos 

cf.  conferir 

ed.  edição 

gr.  grego 

p. ex.  por exemplo 

par.  paralelos 

s. ss.  seguinte, seguintes 

v. vv.  versículo, versículos 

vol.  volume 

 

 

As abreviações bíblicas seguem a tradução da CNBB. 
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 INTRODUÇÃO 

 

  

Na Bíblia, a escatologia aparece como o motor da história da salvação que se orienta 

para o futuro em termos de esperança no cumprimento das promessas divinas. Na óptica 

cristã, essa promessa encontra seu cumprimento na pessoa de Jesus de Nazaré e em sua 

ressurreição e ascensão, criando uma nova expectativa: a da volta do Senhor glorioso na 

parusia. Deste modo, como ultimamente se tem afirmado, a escatologia é vista não como um 

elemento a mais do cristianismo, mas como a chave mesma de compreensão da fé cristã. Fé 

que gravita em torno da tensão entre o já e o ainda não da salvação em e por Cristo. Salvação 

já recebida, mas ainda não plenamente realizada. 

Considerando essa tensão, os manuais de escatologia cristã, em geral, começam a 

exposição pela escatologia bíblica, mostrando os traços de sua origem no Antigo Testamento 

e seu desenvolvimento até chegar ao específico da escatologia cristã.  

Dentre as escatologias do Novo Testamento, elegemos como objeto de investigação a 

do Evangelho segundo João. Essa é apresentada nos manuais em paralelo com a tradicional 

escatologia dos sinópticos e a paulina. Como tudo indica, há em João como que um 

amadurecimento da reflexão teológica sobre o éschaton, entendido aqui como a realidade 

última e definitiva do evento Jesus Cristo e suas consequências para a vida do crente, 

chamado a participar da vida eterna de Deus. 

 No Evangelho de João, cristologia e escatologia estão entrelaçadas, uma não pode 

prescindir da outra, e isso interfere na compreensão da teologia joanina e em seu significado. 

Neste sentido, João, ao nos apresentar Jesus como o salvador escatológico – diante do qual a 

humanidade é chamada a decidir-se pela salvação, do contrário incorrerá em juízo – quer 

mostrar que realidades escatológicas, como salvação e juízo, tradicionalmente reservadas para 

o último dia, tornam-se presentes desde já na pessoa histórica de Jesus de Nazaré, tornado o 

Cristo, Filho de Deus, glorificado e exaltado. 

Diante disso, pretendemos com esta dissertação adentrar no mundo joanino e 

palmilhar as vias de sua reflexão escatológica. Tomaremos o Evangelho em sua forma 

canônica, o que implica considerarmos de antemão as especificidades joaninas no trato das 
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questões escatológicas. Ao que tudo indica, João ensina e privilegia a escatologia presente, 

diferentemente dos sinópticos onde é mais marcante a dimensão futura. Entretanto, no Quarto 

Evangelho as duas vertentes coexistem e, às vezes, estão justapostas numa mesma perícope. 

Disso brotam as questões norteadoras de nossa pesquisa: Como entender esta coexistência e 

justaposição? A dimensão presente relativiza a futura ou devemos considerá-las 

dialeticamente? Essa última hipótese parece ser a mais correta. 

Na intenção de responder a estas perguntas e de verificar a validade da hipótese que 

acabamos de citar, realizamos a pesquisa em três momentos, que correspondem aos três 

capítulos da dissertação que agora apresentamos. No primeiro capítulo, passaremos em revista 

alguns dos principais representantes dos estudos joaninos, traçando, a partir deles, o status 

quaestionis de nossa temática. Devido ao grande volume de material disponível citaremos 

apenas aqueles que tocam diretamente em nosso tema, e mesmo assim de forma panorâmica, 

não exaustiva. Depois de nos situarmos neste ambiente bíblico-joanino, ampliaremos a 

reflexão abordando a relação entre exegese e teologia sistemática; relação nem sempre 

pacífica, mas que se mostrou eficaz e oportuna para a renovação do Tratado de Escatologia. 

Em seguida, discutiremos sobre as duas formas possíveis de se abordar o texto bíblico: a 

abordagem diacrônica que emprega o método histórico-crítico e a abordagem sincrônica que 

se apoia em novos métodos de análise e interpretação literárias, dentre estes últimos, 

destacaremos a abordagem canônica que nos acompanhará no desenvolvimento da 

dissertação. 

Diversas são as perícopes joaninas de índole escatológica. Considerar todas elas 

inviabilizaria a realização deste trabalho. Portanto, fomos levados a eleger uma que, a nosso 

ver, apresenta de forma mais elaborada aquela justaposição das duas vertentes escatológicas, 

trata-se do episódio de Lázaro (Jo 10,40 – 11,54), a mais extensa narrativa do Evangelho e 

que traz o último e maior dos “sinais” realizados por Cristo: a “ressurreição” de Lázaro.  

Sobre ela nos debruçaremos em nosso segundo capítulo, em dois momentos. Num primeiro 

momento propomos a leitura em chave canônica considerando aí as contribuições da análise 

diacrônica quanto à crítica literária, a história da tradição, a crítica textual, a análise 

lexicográfica, as propostas de estruturação e o lugar que ocupa nossa perícope no quadro geral 

do Quarto Evangelho. No segundo momento, partiremos para a análise textual propriamente 

dita. Aí trataremos da delimitação da perícope e a subdivisão em episódios, discutiremos 

sobre sua gênese redacional e seu gênero literário, para enfim, realizarmos uma leitura 

sincrônica que – enriquecida com os resultados obtidos no método histórico-crítico e 
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emprestando elementos do método de análise narrativa – nos forneça as chaves de 

interpretação do episódio e sua conexão com a doutrina escatológica joanina. 

O terceiro capítulo, que intitulamos “pistas hermenêuticas”, serve-nos para retomar e 

aprofundar algumas temáticas que se mostraram importantes durante a leitura e análise da 

perícope nos capítulos anteriores. Trata-se de explorar o campo semântico da vida e da morte. 

Temas que marcam a nossa perícope e evidenciam, a partir dela, um paradoxo: Cristo, o 

doador da vida é condenado à morte. Entretanto, esse paradoxo será resolvido na sequência 

narrativa do Evangelho, como veremos no momento oportuno. 

Depois destes aprofundamentos, apresentaremos as pistas hermenêuticas. Faremos 

isso considerando que a Palavra de Deus é mais performativa do que informativa, levando-nos 

a compreender que o Evangelho não é apenas uma comunicação de realidades que se podem 

saber e esperar, mas é uma comunicação que gera fatos e muda a vida (cf. Spe Salvi, 2). Por 

isso, o terceiro capítulo é para nós o mais caro, principalmente a última parte, na qual 

procuramos descobrir o efeito do texto sobre os leitores de outrora e de agora, destacando as 

possibilidades hermenêuticas e também os supostos limites que a clausura canônica lhe 

impõe. Ao extrapolarmos os limites canônicos nos depararemos com o “homem lazareano” 

que mais do que rejeição, por estar fora dos limites da interpretação cristã, inspira-nos 

atenção. Ele nos ajuda a refletir sobre a esperança cristã e a fé na ressurreição de forma a 

repropô-las ao ser humano contemporâneo marcado pelo pessimismo, pela angústia e pelo 

desprezo à vida. 

Esperamos ao final deste percurso encontrar respostas às questões levantadas. 

Sabemos que a magnitude deste tema não cabe nestas poucas páginas, mas ficaremos 

satisfeitos se, ao término da leitura, comprovarmos que a perícope da “ressurreição” de 

Lázaro mostra-se como uma narrativa paradigmática para a compreensão da escatologia 

joanina e se encontrarmos nela pistas que nos ajudem a pensar as realidades últimas e 

definitivas como nos propõe João, a partir de já, e nos ajudem, enfim, a voltarmos o nosso 

olhar para aquele que é “a ressurreição e a vida”. 
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CAPÍTULO I: A PROBLEMÁTICA  

 

1.1 Status quaestionis seletivo acerca da escatologia no Evangelho de João 

Um dos traços mais marcantes e característicos da escatologia neotestamentária 

consiste na tensão escatológica aí presente entre o já e o ainda não da salvação. Por este 

motivo encontramos na hermenêutica do Novo Testamento diversas, divergentes e até mesmo 

contraditórias hipóteses e teorias, nas quais os exegetas buscam precisar a doutrina de Jesus 

sobre o éschaton para em seguida distinguir como as primeiras comunidades a interpretaram e 

transmitiram.  

Nesta busca, procura-se justificar o fato de a escatologia ser apresentada ora em 

termos futuros, ora em termos presentes e/ou realizados. Neste sentido, o Evangelho de João 

goza de particular relevância devido o seu modo próprio de acentuar o caráter atual ou 

presente dos dons escatológicos, levantando sobre isto diversas questões. 

Considerando o Quarto Evangelho na forma canônica que chegou até nós, é 

impossível negar que em nenhum outro lugar no Novo Testamento encontramos a 

coexistência ou a justaposição das duas correntes escatológicas (presente e futura), tal como 

aparece neste Evangelho. Como entender isto?  Essa é a pergunta que nos orienta na 

apresentação do estado da questão e que buscaremos responder com o auxílio de alguns 

autores que se ocuparam dessa problemática, seja em comentários gerais da teologia do Novo 

Testamento, seja em comentários ao Evangelho segundo João, ou ainda em artigos que 

esclareçam a questão.  

 

1.1.1 Rudolf Bultmann (1884 – 1976) 

Com o despontar da crítica histórica e da teologia liberal e com o crescente uso do 

método histórico-crítico aplicado às pesquisas sobre a vida de Jesus, procurou-se encontrar no 

debate teológico dos dois últimos séculos uma síntese entre o “Jesus histórico” e o “Cristo da 
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fé”
1
. Entre os principais exegetas que se empenharam nesta pesquisa destacamos o alemão 

Rudolf Bultmann, que desenvolveu importantes estudos sobre a teologia neotestamentária, 

encontrando em Paulo e João seu esboço mais definido. Podemos dizer que na balança da 

pesquisa sobre a Vida de Jesus, Bultmann pende para o lado do Cristo da fé, ao dar maior 

importância ao querigma cristão
2
. 

Mergulhado no contexto da teologia dialética e da filosofia existencialista, apoiando-

se nas inovações
3
 do método histórico-crítico, Bultmann deu continuidade à pesquisa sobre a 

centralidade da escatologia na vida e pregação de Jesus, redescoberta por Johannes Weiss e 

Albert Schweitzer. Com seu método de interpretação existencial da mensagem 

neotestamentária, acompanhado pelo programa de desmitologização
4
, Bultmann atraiu muitos 

seguidores, mas também foi alvo de diversas críticas. Segundo ele, João, em seu Evangelho, 

elimina completamente a escatologia apocalíptica, deslocando a mensagem escatológica da 

tradicional compreensão histórico-salvífica para um “existir escatológico” que traz para o 

presente as realidades prometidas e esperadas para o fim da história, pois, “o tempo da 

salvação, já irrompeu, a vida futura já se tornou presente”
5
. Deste modo, para ele, os eventos 

escatológicos situam-se no momento da decisão existencial por Cristo.  

Ao defender a tese de que o Evangelho de João combina diversas fontes e que um 

redator eclesiástico inseriu elementos de escatologia futura no escrito que originalmente não 

os continham, e por causa da ênfase que deu com sua interpretação existencial à dimensão 

presente da escatologia, Bultmann reacendeu no cenário teológico a discussão sobre a 

escatologia joanina.  

 

1.1.2 Josef Blank (1926 – 1989) 

As intuições de Bultmann sobre a interpretação do Quarto Evangelho foram 

assimiladas em grande parte pelo exegeta católico Josef Blank. Esse, em seu comentário O 

Evangelho segundo João
6
, realiza o estudo exegético das perícopes visando a familiarizar os 

leitores com os problemas crítico-literários, histórico-tradicionais, histórico-religiosos e 

                                                 
1
 Para as fases da história da pesquisa sobre a vida de Jesus, ver: THEISSEN, Jesus Histórico, p. 21-30. 

Adotamos como método dar a referência completa das obras citadas somente na Referência Bibliográfica final. 
2
 “Sempre nomearemos Bultmann como representante típico da posição que afirma uma teologia baseada no 

Cristo da fé, com exclusão do Jesus histórico” (TORNOS, Escatología, p. 97. Tradução nossa). 
3
 Tais como a História das formas, História da Redação e História das Religiões. 

4
 “Sob demitologização entendo um procedimento hermenêutico que interroga enunciados ou textos mitológicos 

quanto a seu teor de realidade” (BULTMANN, Demitologização,  p. 95. Grifo do autor).                                                                                                
5
 Ibid., p. 24. 

6
 Este comentário está dividido em quatro volumes e quando usados assim os citaremos: 1A; 1B; 2 e 3. 
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teológicos do Quarto Evangelho. A exegese é seguida por uma meditação tendo em vista a 

hermenêutica dos textos. 

Encontramos na introdução de sua obra a apresentação das particularidades literárias 

do Evangelho de João. De tudo o que diz, interessa-nos aqui a discussão sobre a relação deste 

Evangelho com os sinópticos, mais propriamente, sobre a diferença de enfoque na mensagem 

de Jesus. Nos sinópticos, essa mensagem diz respeito à proximidade da soberania do Reino de 

Deus; em João, o centro e o conteúdo da mensagem é o próprio Jesus. Segundo Blank, esse 

deslocamento de perspectiva significou para a escatologia um “deslocamento radical na 

finalidade. Salvação e juízo já acontecem no presente, em relação com a pessoa e a palavra de 

Jesus”
7
. 

Para exemplificar o modo como Blank compreende a escatologia joanina recorremos 

à exegese e meditação da perícope de Jo 5,17-30, o grande discurso escatológico de Jesus no 

Quarto Evangelho. Segundo o exegeta, para termos uma reta compreensão do teor 

escatológico joanino, não podemos prescindir de sua cristologia. Se o conteúdo da mensagem 

escatológica é o próprio Jesus, então, é preciso tomar suas palavras e ações considerando que 

lhe foram concedidos os poderes que outrora eram reservados somente a Deus-Pai, de modo 

que a “decisão sobre a vida e a morte não depende só de um Deus transcendente ao mundo e 

invisível, mas que vai ao encontro do homem na pessoa histórica de Jesus”
8
. 

Nessa perícope encontram-se as duas correntes escatológicas que parecem se opor. 

No v. 25
9
, a hora escatológica é descrita em termos de atualidade, mas logo em seguida, nos 

vv. 28-29
10

, aparece afirmada a ressurreição futura dos mortos. Blank demarca cada uma 

delas e considera que ali, onde aparece a escatologia presente ou atualizada, há uma maior 

preocupação com o sentido propriamente teológico, ao contrário das passagens de escatologia 

futura, nas quais o sentido cronológico é o que conta. 

O conteúdo teológico da primeira forma, isto é, o da escatologia atualizada, confere à 

“hora escatológica” um sentido existencial
11

, como ele demonstra com o seguinte comentário 

ao termo “mortos” do v. 25: 

                                                 
7
 Cf. BLANK, O Evangelho segundo João, vol. 1A, p. 36. 

8
 Cf. ibid., vol. 1B, p. 30. 

9
 “Em verdade, em verdade, vos digo: vem a hora – é agora – em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e 

os que o ouvirem, viverão”. 
10

 “Não vos admireis com isto: vem a hora em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão sua voz e 

sairão; os que tiverem feito o bem,  para uma ressurreição de vida; os que tiverem praticado o mal, para uma 

ressurreição de julgamento”. 
11

 Nisto vemos o quanto Blank assimilou Bultmann com sua interpretação existencial.  
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Nesta hora “os mortos” ouvem a voz do Filho do Homem. Pensa-se em 

todos os homens enquanto considerados em situação de condenação, que se 

entende como “estar morto”. Estar morto equivale a não existir na comunhão 

com Deus que é a única que assegura a vida. [...] Em João a morte é a 

situação da existência humana que se encontra na desgraça
12

. 

  

Já na segunda forma, o sentido existencial perde seu vigor e “os mortos” são todos 

aqueles que “repousam no sepulcro” e que serão ressuscitados para a vida (os bons), ou para o 

castigo/condenação (os maus) no último dia, o que remete à escatologia tradicional dos 

sinópticos. 

Se de um lado temos Bultmann sustentando convictamente que os elementos de 

escatologia futura no Quarto Evangelho são obras de um redator eclesiástico, de outro, temos 

Blank numa posição menos radical. Este, depois de analisar as diferenças linguísticas, 

concluiu que, não obstante as desigualdades e problemas, não se pode afirmar 

peremptoriamente que a terminologia empregada na perícope não seja de João. Deste modo, 

ele sinaliza para uma exegese harmonizadora que compreenda as “afirmações do futuro” 

escatológico a partir das “afirmações do presente”
13

, mas sem retirar a primazia dos traços de 

escatologia presente que o evangelista quis acentuar. 

 

1.1.3 Charles Harold Dodd (1884 – 1973) 

Para um apanhado sobre a compreensão de Charles Harold Dodd a respeito da 

escatologia joanina recorremos à sua obra A interpretação do Quarto Evangelho, nela 

encontramos uma reconstrução do ambiente histórico e cultural do Evangelho de João. Num 

trabalho comparativo entre João e as fontes do cristianismo primitivo, a literatura hermética, o 

judaísmo helenístico e o judaísmo rabínico, o gnosticismo e o mandeísmo, Dodd apresenta 

dados, conceitos e princípios que foram supostamente assimilados pelo evangelista, ou que, 

pelo contrário, poderiam ter sido influenciados por João
14

. 

                                                 
12

 BLANK, O Evangelho segundo João, vol.1B, p. 33s. 
13

 Cf. ibid., vol.1B, p. 37. 
14

 Quando avança para a segunda parte do estudo, Dodd sintetiza assim o que quis transmitir na primeira: 

“Enquanto o evangelista permanece dentro do contexto geral do cristianismo primitivo, e pode, até certo ponto 

ter sido influenciado por Paulo, ele também apresenta afinidades com certas tendências do pensamento não-

cristão. Ele conhece bem a doutrina do judaísmo rabínico, mas é só parcialmente simpático a ela. Está mais 

próximo do judaísmo helenístico, conforme representado por Fílon. Como o próprio Fílon, ele está em contato 

com o mais elevado pensamento pagão da época, que nos é oferecido na literatura hermética. O „gnosticismo‟ 

tem parcialmente as mesmas raízes que o cristianismo joanino, e serve até certo ponto para ilustrar as 

concepções joaninas, mas mais por contrastes que por afinidade. O mandeísmo vem a ser muito tardio para ser 

de alguma importância direta para nossa investigação, embora, na medida em que ele conserva elementos do 
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 Na segunda parte da obra, Dodd apresenta as ideias mestras do Evangelho e como 

elas foram forjadas em contato com o contexto antes apresentado. Trata-se de demonstrar 

como João emprega o simbolismo, como desenvolve o conceito chave de vida eterna, como 

compreende o conhecimento de Deus, o conceito de verdade, a fé, a união com Deus, a luz, a 

glória e o juízo etc. Toda esta apresentação, ele a faz considerando o livro como um todo, 

composto de narrações e discursos que estão intimamente unidos por uma rede de 

simbolismos.  

O tema da vida eterna perpassa todo o Evangelho, e onde é enunciado encontramos 

elementos da doutrina joanina sobre a escatologia. Dodd também ressalta a presença da dupla 

vertente escatológica neste Evangelho. Uma ele chama de “escatologia popular” e está 

ancorada na doutrina judaica da “vida da Era Vindoura” e à espera da ressurreição no último 

dia
15

. A outra, que ocupa a prima facie no Quarto Evangelho, é a que Dodd definiu como 

“escatologia realizada”. Nela a ressurreição já está garantida antes mesmo da morte corporal, 

e a posse da vida eterna se dá aqui e agora, vida “perfeita e absoluta, intemporal quanto à 

qualidade e portanto isenta da morte”
16

. Entretanto, para evitar mal-entendidos ele pondera: 

“Ele [o Quarto Evangelho] a imagina [a vida eterna] possível para os homens aqui e agora, 

mas a ser realizada em sua plenitude no além-túmulo”
17

. 

Interessante nesse estudo de Dodd é como ele vai descobrindo no Quarto Evangelho 

uma rede de relações que conecta as diversas temáticas. Segundo o autor, a vida eterna 

consiste no conhecimento de Deus que implica a comunhão com Ele por meio de Cristo. Ao 

lado do conceito da vida, João acrescenta o “conceito-irmão”, a luz, o qual, por sua vez, 

conduz ao tema do julgamento. Quanto a este último, ele chama a atenção para o aspecto 

positivo que o evangelista dá ao julgamento, pois fica assegurado que Jesus foi enviado pelo 

Pai não com a missão de julgar, mas com a missão de salvar e dar vida (cf. Jo 12,47). O 

julgamento se dá quando o mundo ou o ser humano não crê no Revelador, não acolhe a luz e, 

ao se comportar deste modo, pronuncia sobre si mesmo um julgamento. 

Na terceira parte, Dodd explica a estrutura bipartida do Evangelho: Livro dos Sinais 

(2−12) e o Livro da Paixão (13−20[21]). Quanto ao problema da unidade – que consideramos 

 
gnosticismo primitivo, possa fornecer paralelos ilustrativos. O judaísmo rabínico, Fílon e os Hermetica são afinal 

nossas fontes mais diretas para a origem do pensamento e em cada caso o caráter distintivo do cristianismo 

joanino é posto em relevo observando-se a transformação que ele faz em ideias que ele tem em comum com as 

outras formas de religião” (DODD, A interpretação, p. 182). 
15

 Esta crença está sintetizada na fala de Marta no episódio da Ressurreição de Lázaro: “Sei, disse Marta, que 

ressuscitará na ressurreição, no último dia!” (Jo 11,24).  
16

 Ibid., p. 205 
17

 Ibid., p. 205. 
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ser um dos problemas capitais para a compreensão da escatologia joanina – e as hipóteses de 

possíveis desordens no texto, ele considera particularmente que a ordem do Quarto Evangelho 

não é casual e que foi deliberadamente planejada por alguém. Seja o autor, seja outra pessoa, 

tinha em mente um objetivo que é possível descobrir no texto ao qual hoje temos acesso
18

. 

Dodd demonstra como o evangelista articulou todo o Evangelho com narrativas e 

discursos, sendo que nos discursos a maioria das vezes elucida o sentido “simbólico” das 

narrativas. O Livro dos Sinais foi pensado e elaborado de modo a conduzir gradativamente o 

leitor ao Livro da Paixão. O tema da vida, tão presente na primeira parte do Evangelho, vai 

sendo eclipsado por seu oposto: a morte, para depois, enfim, se tornar definitivamente 

manifesto na “hora” de Jesus. Tudo parece mostrar certa necessidade da morte de Cristo para 

que suas obras manifestem a glória, que tem um efeito soteriológico e escatológico atual e 

universal. 

 

1.1.4 Xavier Léon-Dufour (1912 – 2007)  

Adotando o método sincrônico de abordagem do texto, isto é, aquele que considera o 

texto em seu estágio final e não em sua gênese, Xavier Léon-Dufour apresenta, em sua 

Leitura do Evangelho segundo João
19

, com o título de Limiar aquilo que outros chamam de 

Introdução. Aí, sua intenção não é oferecer um resumo do que vai ser tratado ao longo da sua 

exposição, mas sim apresentar ao leitor as balizas para a leitura do Quarto Evangelho.  

De imediato sinaliza a existência de diversas hipóteses sobre a história da redação do 

Evangelho. Entretanto, partilha daquela que defende não a autoria única, mas daquela que 

considera diversas etapas de redação realizadas por uma “escola joanina”
20

. Em seguida, 

aborda o caráter “espiritual” do Evangelho e esclarece que isso não diminui o valor dos 

sinópticos, pois aquilo que os outros evangelistas fizeram, João também o fez aprofundando e 

                                                 
18

 No final do percurso Dodd conclui: “O Livro dos Sinais apresenta uma forma e estrutura que corresponde 

sensivelmente à explanação das idéias grandemente originais do autor. Constitui um grande conjunto, dentro do 

qual qualquer alteração substancial da ordem e da seqüência existentes perturbaria a poderosa e sutil unidade que 

ele apresenta, e que eu considero como característica da mente criadora à qual devemos a composição do Quarto 

Evangelho” (DODD, A interpretação, p. 386). 
19

 Obra em quatro volumes: 1, 2, 3, 4. 
20

 “Sumariamente, essas etapas poderiam ser representadas num quadro: 

Etapa 0: O Apóstolo João, filho de Zebedeu. 

Etapa 1: A escola joanina: teólogos e pregadores. 

Etapa 2: O evangelista-escritor. 

Etapa 3: O redator-compilador” (LÉON-DUFOUR, Leitura do Evangelho, vol. 1,  p. 19). 
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dando um sentido às “lembranças à luz do Espírito Santo e numa perspectiva nitidamente pós-

pascal”
21

. 

Léon-Dufour salienta a existência de dois tempos da leitura: o dos contemporâneos 

de Jesus e o dos leitores situados depois da Páscoa, que em diversas passagens do Evangelho 

são fáceis de perceber
22

. Considerando isso, muitas das ambiguidades joaninas podem ser 

esclarecidas, uma vez que determinada palavra de Jesus pode carregar dois sentidos precisos: 

um judeu e o outro propriamente cristão
23

.  

Por fim, destacamos deste Limiar o que o exegeta jesuíta diz sobre a teologia de 

João. Ele não faz uma descrição pormenorizada de cada matéria teológica; destaca, por ora, 

apenas duas de suas “descobertas”. A primeira diz respeito à cristologia. Segundo ele, em 

João, Cristo cede o lugar a Deus Pai, e o Filho sempre aparece em relação com o Pai, evitando 

um “cristocentrismo de má qualidade”
24

. A segunda trata da “unidade do desígnio de Deus”
25

, 

ou seja, do cumprimento das Escrituras em Jesus Cristo, que em João não aparece 

explicitamente como nos sinópticos por meio de citações diretas, mas em forma de 

“filigrana”. 

A respeito da escatologia propriamente dita, Léon-Dufour a analisa a partir dos 

elementos temáticos. Por exemplo, ao se deparar na leitura do Evangelho com a expressão 

“minha hora” (cf. Jo 2,4), ele explica: 

Ora, com a ressurreição de Jesus, os crentes se deram conta de que o fim dos 

tempos os havia alcançado (1Cor 10,11) e isto os levou a atualizar a hora 

escatológica nos acontecimentos de Páscoa, e mesmo a partir da prisão de 

Jesus. Em Jo, a hora final realiza-se por ocasião da glorificação de Jesus na 

Cruz. Tal é a “hora de Jesus”, a de seu retorno ao Pai (13,1), a que ele 

aceitou plenamente (12,27) pedindo ao mesmo tempo ao Pai para atravessá-

la são e salvo [...] Ela é fixada pelo Pai e é em função dela que Jesus ordena 

toda a sua atividade, pois nela culminará a sua missão. Entretanto, desde que 

Jesus entra na vida pública, essa “hora”, termo para o qual ele se encaminha, 

já está presente em tudo o que Jesus diz e faz, já é uma manifestação 

definitiva da salvação de Deus oferecida aos homens. Visto como João 

antecipa a glória de Jesus a partir de sua vida terrestre, assim também se 

poderia dizer que todo o seu ministério já pertence à hora derradeira
26

. 

 

 Do mesmo modo, ao surgirem na leitura outros temas escatológicos, Léon-Dufour os explica. 

Em Jo 3,16-18 torna-se oportuno esclarecer o juízo e o julgamento. O tema da morte, presente no 

                                                 
21

 LÉON-DUFOUR, Leitura do Evangelho, vol. 1, p. 19. 
22

 O cap. 9 com o episódio da cura do cego de nascença é neste aspecto exemplar. 
23

 Cf. ibid., vol. 1, p. 23. 
24

 Ibid., vol. 1, p. 29. 
25

 Ibid., vol. 1, p. 30. Grifo do autor. 
26

 Ibid., vol. 1, p. 181. 
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relato da paixão, proporciona a João a ocasião de refletir sobre a sua dupla face.  Quando aparece o 

tema da “vinda” de Jesus, João o conecta com a parusia ou retorno de Cristo tradicionalmente fixada 

para o fim dos tempos, mas que ele fala em termos de “presença no cotidiano da comunidade pós-

pascal”
27

. Na narrativa da ressurreição de Lázaro, Léon-Dufour explica as nuances dos termos que 

justapõem as dimensões futura e presente da ressurreição, as quais correspondem respectivamente à fé 

tradicional e à novidade que o Filho torna presente.  

 Acreditamos que a maior contribuição de Léon-Dufour para a pesquisa da temática 

escatológica joanina consiste na atenção que dá ao valor simbólico das narrativas que são relidas a 

partir do ponto vista pós-pascal, respeitando aquilo que disse sobre os dois tempos da leitura. Ao lado 

disto, destacamos o espaço que ele reserva à história do efeito do texto (Wirkungsgeschichte) ou sua 

“recepção” ao longo dos séculos, fazendo da palavra de Cristo uma palavra atual, que não só 

“promete” vida, mas que dá vida, aqui e agora, a todos que ouvem e acolhem a sua mensagem e 

aderem a sua pessoa. 

 

1.1.5 Rudolf Schnackenburg (1914 – 2002) 

Rudolf Schnackenburg apresenta a síntese de sua compreensão da escatologia 

joanina no Excursus 14 de seu comentário
28

. Considera de imediato o caráter “particular e 

próprio” do pensamento escatológico de João, pelo fato de dar mais importância à escatologia 

presente, entretanto, ele esclarece:  

É uma escatologia do presente; ou melhor, um pensamento escatológico 

determinado pela presença de Cristo. A expressão “escatologia do EvJo” se 

presta a uma falsa intelecção se com ela se entendem as expectativas futuras 

tal como estão articuladas nesse Evangelho. Isso equivale a limitar de 

antemão a perspectiva, pois Jo transfere o olhar do futuro para o presente, e 

inclusive quando o Jesus joânico fala aparentemente do futuro, na realidade 

aponta para o presente da comunidade, à presença do Paráclito
29

. 

  

Ao centrar a atenção nos debates que se firmaram ao redor das questões crítico-

literárias de possíveis interpolações tardias ao pensamento original do evangelista, 

Schnackenburg defende que o verdadeiro problema não está em saber se as perspectivas 

futuro-escatológicas contradizem a doutrina do evangelista, mas sim em saber se elas se 

excluem mutuamente. 

                                                 
27

 LÉON-DUFOUR, Leitura do Evangelho, vol. 3, p. 68. 
28

 Cf. SCHNACKENBURG, El evangelio según San Juan, vol. 2, p. 523-537. 
29

 Ibid., vol. 2, p. 524. Tradução nossa. 
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Schnackenburg lembra que existem dentro da própria tradição bíblica, reformulações 

de expressões e perspectivas escatológicas que foram ganhando novas interpretações ao longo 

do tempo. Como exemplo cita o conceito “dia de Yahweh” (cf. Am 5,18ss) que aparece 

transformado no tempo de Jesus na expressão “último dia” (cf. Jo 11,23). Aponta ainda que 

João, por sua vez, transfere todo este significado para o conceito da “hora” de Jesus, dando-

lhe conotação de momento atual (cf. Jo 4,23; 5,25).  

A mesma evolução se verifica no vocabulário da parusia, que em nosso evangelista 

deve ser compreendida na perspectiva da salvação presente desde a ressurreição de Cristo, 

que comporta o pequeno espaço de tempo entre sua morte anunciada em termos de “pouco 

tempo e já não me vereis” e o tempo em que se voltaria a vê-lo (cf. Jo 16,19), referindo-se à 

ressurreição, como sugere o contexto. 

Em João as afirmações sobre a salvação já presente são indubitavelmente mais 

constantes, e muitas questões se levantam sobre isso
30

. Contudo, Schnackenburg defende que 

a abertura para o futuro das realidades escatológicas “não desempenha papel algum para 

João”
31

, pois nele o interesse pela salvação assume um aspecto soteriológico individual que 

exige, por sua vez, uma transformação das categorias mentais e uma nova orientação do 

espírito.  

Segundo Schnackenburg, esta nova orientação resulta basicamente de duas coisas. A 

primeira refere-se ao ambiente cultural no qual João e sua comunidade estavam imbricados, 

exigindo dele um posicionamento que respondesse aos anseios humanos de salvação sem que 

a mensagem cristã se confundisse com os mitos de redenção gnósticos que eram propagados 

de diversas formas. A segunda, diz respeito à própria visão teológica do evangelista, centrada 

na “revelação histórica de Jesus Cristo e na transcendência soteriológica de sua pessoa. Sua 

cristologia é o fundamento de sua doutrina sobre o caráter presente da salvação; para João a 

vinda de Jesus Cristo é o acontecimento escatológico”
32

. 

 

                                                 
30

 Tais questões são levantadas na seguinte direção: As afirmações do presente são negações da escatologia 

futura? Trata-se de mero “sombreado especial” de uma mudança de acento? João se mantém fiel a um 

pensamento “histórico salvífico” que considera os acontecimentos finais? O “está consumado” (Jo 19,30) é dito 

com um sentido insuperável? (cf. SCHNACKENBURG, El evangelio según San Juan, vol. 2, p. 528).  
31

 Ibid., vol. 2, p. 533.Tradução nossa. 
32

 Ibid., vol. 2, p. 536. Tradução nossa. 
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1.1.6 Marie-Émile Boismard (1916 – 2004) 

No artigo intitulado L'évolution du thème eschatologique dans les traditions 

johanniques, Marie-Émile Boismard considera a opinião repetidamente afirmada de que a 

escatologia do Quarto Evangelho é uma "escatologia realizada", não obstante a existência de 

textos que mencionem a concepção teológica clássica (p. ex.: Jo 14, 1-3; 6, 39ss; 12,48). A 

partir disto levanta questões sobre a homogeneidade do ensinamento escatológico nos escritos 

joaninos, considerando, portanto, não só o Evangelho, mas também as Cartas de João.  

Ao analisar os temas do julgamento dos ímpios, da ressurreição dos mortos e do 

retorno de Cristo, ele encontra elementos que sustentam a hipótese de uma evolução no 

pensamento escatológico joanino, semelhante a que se verifica em Paulo. 

Para demonstrar sua hipótese visita os textos que abordam o tema do julgamento dos 

ímpios. Colocando em paralelo duas passagens (Jo 3,16-19 e 12, 46-50), ele as analisa quanto 

às questões de ordem literária e cristológica, bem como das perspectivas escatológicas futura 

e presente, e conclui que se trata de um só e mesmo discurso apresentado de duas formas 

diferentes. Para ele, o primeiro discurso é uma "releitura" do segundo, conclusão tirada a 

partir da constatação de uma fraseologia semelhante à da Primeira Carta de João, onde se 

encontra, dentre os escritos joaninos, a cristologia mais evoluída do "dogma" da divindade de 

Cristo. Além do mais, o trecho de Jo 3,19-2 demonstra que a respeito do julgamento "há uma 

evolução nas tradições joânicas: passamos da noção de julgamento escatológico àquela de 

julgamento já realizado"
33

. 

A respeito do lugar ou tempo em que se dará a ressurreição, João tem dois modos de 

dizê-lo: no último dia (Jo 5,29) e nesta hora que "já veio" (Jo 5,25). Boismard se pergunta se 

elas seriam duas perspectivas diferentes, mesmo aparecendo no mesmo trecho. Tudo parece 

indicar que sim, pois para ele existem problemas que dificultam considerar o trecho como 

uma unidade literária. Nosso autor põe em paralelo dois blocos: 5, 19-25 e 5,28-30
34

 e os 

analisa do ponto de vista literário e do ponto de vista cristológico a partir da compreensão do 

título "Filho do Homem", que referindo-se à visão de Dn 7,13.14.22, remete à ressurreição 

dos mortos (cf. Dn 12,2) e também à compreensão sinóptica  da ressurreição. Tudo isso leva 

Boismard à conclusão de que o trecho de Jo 5,27-29 não difere da escatologia dos sinópticos. 

O problema está quando no v. 25 a expressão "vem a hora" seguida das palavras "e ela está 

                                                 
33

 BOISMARD, L’évolution du thème, p. 514. Tradução nossa. 
34

 Para a análise que pretende fazer, Boismard muda a ordem dos versículos do segundo bloco e acrescenta-lhe 

Jo 3,36 para fazer par com 5,24. 



 

21 

 

aí", deixa entender que a ressurreição "é um evento presente, acabando de se realizar"
35

. 

Segundo Boismard, a diferença se deve ao fato de o evangelista tratar de duas maneiras 

possíveis de se compreender a morte/ressurreição, a saber, como morte/ressurreição física e 

como morte/ressurreição espiritual. Quando no v. 25 ele fala da ressurreição, trata-se "não 

mais da ressurreição dos corpos ao fim dos tempos, mas da ressurreição das almas pela graça 

divina, efetuada desde agora pela obediência à palavra do Filho de Deus”
36

. Nesse ponto, 

também conclui que se trata de uma releitura, fruto do desenvolvimento das tradições 

joaninas. 

Quanto ao tema do retorno de Cristo, como se pode ver no trecho de Jo 14,1 – 15,18, 

segundo Boismard, é mais difícil precisar se há ou não alguma evolução. Para tanto, ele 

realiza uma análise semântica que gira em torno dos temas do "conhecimento" do caminho e 

do Pai, e da "necessidade de amar a Cristo e guardar seus mandamentos" para que: o "Espírito 

venha sobre nós e nos faça ver a Cristo" (14, 15-17); o "Cristo se manifeste a nós e volte” 

(14,18-21); e enfim, o "Pai e o Cristo venham fazer sua morada em nós" (14,23). Apoiando-se 

nessa estrutura trinitária nosso autor procura nas Cartas joaninas correspondências teológicas 

com o Evangelho a partir do verbo "amar", chegando à conclusão de que a comparação de Jo 

14,15-23 com a 1Jo revela traços da "teologia mística" joanina. 

A cristologia veiculada em Jo 14,1-3 é desenvolvida de maneira totalmente diferente 

da de Jo 14,18-21. Segundo Boismard os primeiros versículos mostram a influência do 

Deuteronômio sobre a redação joanina. Jesus empreende o Novo Êxodo, é o Novo Moisés; já 

os versículos finais estão carregados de traços sapienciais. 

Quanto à parusia, compreendida em contexto propriamente escatológico, nosso autor 

concorda com Dodd que encontrou em Jo 14,1-3 os maiores paralelos com a linguagem 

tradicional da escatologia da Igreja que aguardava o “retorno” de Cristo para logo, para a 

época na qual os discípulos ainda viviam. No trecho de Jo 14,18-21, a perspectiva já é outra, o 

retorno do Cristo não é físico, como sugere a doutrina tradicional, mas espiritual. Conforme 

Boismard, “sua „manifestação‟ (14,21) será puramente espiritual, e, como na Primeira Carta, o 

„conhecimento‟ que os cristãos terão do Cristo será de uma presença mística”
37

. 

Desta análise, Boismard retira quatro conclusões, das quais a segunda mais nos 

interessa, por isso, transcrevemo-la: 

                                                 
35

 BOISMARD, L’évolution du thème, p. 517. Tradução nossa. 
36

 Ibid., p. 517. Tradução nossa. 
37

 Ibid., p. 522. Tradução nossa. 
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No que concerne especialmente à escatologia, podemos constatar uma 

evolução nas tradições joânicas, análoga à evolução que exibe o pensamento 

de Paulo [...] Nas camadas redacionais mais antigas, a escatologia está ainda 

próxima daquela dos evangelhos sinópticos; nas camadas redacionais mais 

recentes, os eventos escatológicos são considerados como prontos a se 

realizar durante a vida terrestre e atual da Igreja. Esta transposição não é o 

resultado de uma negação das concepções escatológicas tradicionais, mas 

denota a preocupação de se explicar a vida atual da Igreja em função das 

promessas de Cristo. Esta evolução das noções escatológicas no quarto 

evangelho torna dificilmente admissível a posição de certos autores 

modernos, de que a escatologia “realizada” do Quarto Evangelho nos daria 

um eco mais fiel do ensinamento de Cristo do que a escatologia dos 

Sinópticos. Como para são Paulo, a escatologia “realizada” de João é o fruto 

de uma reflexão teológica
38

. 

 

1.1.7 Raymond Edward Brown (1928 – 1998) 

Para a apresentação do pensamento de Raymond E. Brown sobre a escatologia do 

Quarto Evangelho recorremos à sua obra A comunidade do discípulo amado, que contém a 

síntese de seus estudos anteriores sobre o cristianismo joanino ou mais propriamente sobre a 

eclesiologia joanina. Em razão de nosso objetivo, não nos deteremos aos pormenores da 

caracterização de cada fase da formação da comunidade joanina e de seus escritos; 

destacaremos apenas os aspectos relacionados com a escatologia.  

Segundo a descrição de Brown, já na primeira fase da origem da comunidade 

joanina, portanto, na fase pré-evangélica, existiu um grupo “catalisador”, que ao ingressar no 

círculo joanino trouxe consigo novas categorias para interpretar Jesus. Deste grupo provém a 

alta cristologia
39

 e as substituições com relação ao culto judaico, temas presentes no Quarto 

Evangelho e que supostamente teriam motivado a expulsão de cristãos das sinagogas e 

consequente perseguição.  

Uma vez desligado da sinagoga, o cristianismo passou a se afirmar como religião 

separada do judaísmo, fato que não lhe causou nenhum prejuízo, pelo contrário, possibilitou o 

amadurecimento da elaboração teológica deste grupo, como por exemplo, o desenvolvimento 

e a ênfase na escatologia realizada. Se antes os cristãos esperavam, tal como se verifica nos 

sinópticos, a segunda vinda de Cristo para verem realizados os bens escatológicos do Reino 

de Deus, da paz, da vitória sobre os inimigos, do juízo etc., não mais precisam esperar, pois a 

                                                 
38

 BOISMARD, L’évolution du thème, p. 523. Tradução nossa, grifo do autor. 
39

 Esta cristologia propaga a doutrina da preexistência e ressalta a divindade de Jesus Cristo.  
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alta cristologia joanina sustenta que essas realidades são asseguradas aqui e agora pela 

presença de Jesus
40

. 

Brown considera que as influências dos grupos que se uniram à comunidade joanina 

não negam a unicidade da cristologia e seus corolários. Quando encontramos no Quarto 

Evangelho como que justapostas duas visões a respeito de um mesmo tema, como é o caso da 

escatologia, antes que tomá-las como contraditórias seria mais correto considerá-las 

dialeticamente, pois “no pensamento joanino os novos enfoques reinterpretavam os 

antigos”
41

. 

As Epístolas surgem na terceira fase e mostram as comunidades divididas 

internamente. A divisão, segundo Brown, se deve às maneiras opostas de se interpretar o 

Evangelho
42

, principalmente a respeito da cristologia, da ética, da escatologia e da 

pneumatologia. Nas Cartas, sobretudo na 1Jo, o autor procura corrigir os erros
43

 advindos de 

interpretações “heterodoxas” e prevenir a comunidade a respeito deles. 

Quando Brown apresenta, a respeito da escatologia, o embate entre grupos 

separatistas e o autor das Cartas, ele constata que não existem afirmações propriamente 

condenadas, o que existem são implicações escatológicas que emergem de determinadas 

formas de interpretação, como é o caso, por exemplo, dos grupos separatistas, que 

supravalorizando a escatologia realizada, menosprezavam a dimensão ética do agir cristão. 

 Ora, no Evangelho, João professa a escatologia realizada, mas sem eliminar a 

escatologia futura. Portanto, o autor da Carta considera conveniente recordar que os bens 

escatológicos não estão garantidos de antemão, como tendo valor em si mesmos, ou seja, 

existem condições para que os possuamos e João não omite tais condições.  

Segundo Brown, João não se ateve à escatologia futura, porque sua preocupação 

primária não era convencer “os judeus” acerca das promessas futuras. Isso já fazia parte do 

horizonte judaico. O que ele precisava era enfatizar que “Deus já mandou seu Filho e que 

portanto muitas de suas bênçãos já tinham sido realizadas”
44

, daí a ênfase na escatologia 

                                                 
40

 Cf. BROWN, A comunidade, p. 49-53. 
41

 Ibid., p. 53. 
42

 Segundo o autor: “Na minha opinião, a hipótese que melhor explica as posições, tanto do autor das Epístolas 

quanto dos separatistas é a seguinte: Ambas as partes conheciam a proclamação do cristianismo que nos foi feita 

através do quarto evangelho, mas a interpretavam diferentemente. Os adversários não eram estranhos 

denunciáveis à comunidade joanina, mas produto do próprio pensamento joanino, justificando suas posições com 

o evangelho joanino e suas implicações” (Ibid., p. 111. Grifos do autor). 
43

 Tais erros correspondem às heresias do segundo século da era cristã: docetismo, gnosticismo, cerintianismo e 

montanismo. 
44

 Ibid., p. 53s. 
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realizada. Por outro lado, no tempo das Epístolas, o debate era interno, e o autor sentiu 

necessidade de resgatar, a partir do Evangelho, a tradição sobre a escatologia futura. A síntese 

entre as duas correntes estaria condensada na afirmação de 1Jo 3,2: “Amados, desde já somos 

filhos de Deus, mas o que nós seremos ainda não se manifestou. Sabemos que por ocasião 

desta manifestação seremos semelhantes a ele, porque o veremos tal como ele é”. 

Por fim, ressaltamos a observação que nosso exegeta faz sobre a retomada da 

linguagem apocalíptica cristã e judaica
45

 na 1Jo, linguagem comum à escatologia futura e que 

não aparece no Evangelho, pelos motivos já assinalados.  

 

1.1.8 Bruno Maggioni (1932 – ) 

O comentário ao Evangelho de João do exegeta italiano Bruno Maggioni, desde que 

foi traduzido ao português (1992) se tornou obra de referência no estudo do Quarto Evangelho 

no ambiente acadêmico brasileiro. Considerando que o exegeta não está preocupado em 

explicar cada versículo do Evangelho, esta obra serve para introduzir os leitores e estudantes 

no mundo joanino, familiarizando-os com sua linguagem e conteúdo teológico que emergem 

do atual texto por meio de categoria temáticas.  

Na introdução, o autor informa que este Evangelho comporta muitos problemas de 

cunho literário, origem histórica, teologia e lugar que ocupa no quadro do cristianismo 

nascente, problemas dos quais muitos continuam sem resposta e configuram o “enigma”
46

 do 

Quarto Evangelho. 

Pelo que se afirma na conclusão do Evangelho
47

, João o teria escrito “com vistas à 

fé”. Maggioni encontra neste objetivo os motivos que justificam uma “seleção” do material 

que o evangelista organizou narrativamente conforme seu interesse. Disto surge a pergunta 

sobre a fidelidade histórica do Quarto Evangelho, principalmente quando comparado com os 

sinópticos. João também se preocupou em fazer de seu Evangelho um Evangelho 

“contemporâneo” do leitor, o qual deve se sentir também impelido a crer. Desse modo, a 

lógica e a estrutura do texto demonstram e conjugam uma tradição que remete ao Jesus 

histórico sim, mas que foi interpretada pelas comunidades e o evangelista.  

Depois de apresentar o status quaestionis das discussões acerca da estrutura, da 

relação com os sinópticos, da origem, formação e autoria, do ambiente cultural e religioso, 

                                                 
45

 Cf. BROWN, A comunidade, p. 144. 
46

 MAGGIONI, O Evangelho de João, p. 251. 
47

 Maggioni considera Jo 20,30-31 como a conclusão e o cap. 21 é um acréscimo posterior. 
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Maggioni passa a apresentar a teologia do Quarto Evangelho, este que “é certamente o mais 

teológico de todos”
48

 e também o mais controverso quanto à cristologia, à eclesiologia e à 

escatologia. Trataremos aqui somente desta última, embora não estejamos desconsiderando os 

outros, pois Maggioni conecta de alguma forma os três temas. 

Ao discorrer sobre a escatologia joanina, Maggioni dá ao tópico o título de “Presente 

e futuro” confirmando a problemática em torno da dupla perspectiva escatológica. Partilha da 

opinião comum de que João insiste mais na salvação presente do que na consumação futura. 

Entretanto, o exegeta italiano se põe ao lado dos que afirmam que isso não quer dizer que 

João negue a dimensão futura, simplesmente não lhe dá tanta importância. 

Para explicar o pensamento de João sobre o éschaton, Maggioni se pergunta sobre o 

contexto eclesial que poderia ter influenciado na reflexão do evangelista. Segundo ele, diante 

da pergunta sobre o significado do tempo presente, João teria se deparado, como Lucas, com a 

tentação de entender o “tempo presente como um tempo intermediário, de reduzida 

significação: não mais o tempo de Jesus e ainda não o tempo de seu retorno”
49

. Entretanto, 

João tomou outro rumo, vendo o momento atual como o tempo em que Cristo está mais 

presente e ativo do que no tempo da encarnação, pois “a encarnação se prolonga e abre agora 

seu significado de revelação e salvação”
50

. Com isto, Maggioni sinaliza para a importância da 

interpretação pós-pascal da história de Jesus que configura a escatologia “realizada” de João. 

Por fim, Maggioni também partilha da interpretação existencial da escatologia 

joanina, de modo que o quarto evangelista concentra no conceito de vida (eterna) o peso que a 

salvação que Cristo confere “já agora” aos que optam por Ele e se mantêm fiéis. Da opção pró 

ou contra Cristo efetua-se o juízo que implica vida ou morte, prêmio ou condenação, que 

também são antecipados para o presente. 

 

1.1.9 Johan Konings (1941 – ) 

Em âmbito propriamente latino-americano destacamos o comentário de Johan 

Konings intitulado Evangelho segundo João: Amor e fidelidade. Esta obra compõe a coleção 

“Comentário Bíblico Latino-Americano”, criada com o propósito de servir às nossas 

comunidades cristãs que se alimentam da Palavra de Deus, oferecendo a elas elementos para a 

interpretação dos textos bíblicos em contexto popular, sem desprezar, no entanto, os 
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 MAGGIONI, O Evangelho de João, p. 251. 
49

 Ibid., p. 271. Grifos do autor. 
50

 Ibid., p. 271. 
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elementos de ordem literária, histórica e teológica que auxiliem na hermenêutica do texto para 

a atualidade. 

Na introdução, Konings apresenta as principais questões acerca do Quarto 

Evangelho, indica o modo como aborda o texto
51

, as particularidades de João, a estrutura e o 

gênero literário. Quanto a este último, evidencia os traços narrativo-dramáticos e os discursos 

de revelação que predominam neste Evangelho. 

Se a abordagem histórico-crítica em seus albores via muitos problemas de cunho 

literário que impediam encontrar uma unidade do texto, Konings, ao se apoiar no método da 

análise narrativa, pode afirmar que aquilo que por muitos fora considerado acréscimo de 

algum redator (eclesial) são, segundo ele, “comentários reflexivos que o autor acrescenta a 

seu próprio texto”
52

. 

Na discussão sobre a semelhança ou discrepância do Quarto Evangelho com os 

demais evangelhos, nosso exegeta afirma que “João não apenas está em conformidade com os 

demais, mas ajuda-nos a interpretá-los. Aborda sob outro ângulo o mesmo mistério”, e na 

sequência exemplifica: “Se, por exemplo, João acentua que a escatologia está presente aqui e 

agora, podemos ler outros autores do NT na mesma linha, mesmo que sua linguagem seja 

mais futurista”
53

. 

O Evangelho segundo João possui um caráter teológico próprio que faz dele um 

Evangelho de iniciação e perseverança; místico e contemplativo; “espiritual” e “teo-lógico”. 

Esta última característica, isto é, que se trata de um Evangelho “teo-lógico”, significa dizer 

que para João, “falar de Cristo (cristologia) é falar de Deus (teologia): o assunto é Deus”
54

. 

Das particularidades teológicas joaninas, as relacionadas à escatologia
55

 nos 

interessam aqui. Segundo Konings, a inauguração do tempo do fim, do reinado de Deus no 

mundo está conectada com a cristologia de forma que a “vida eterna” começa já agora na fé 

em Cristo e no seguimento de sua prática.  

Até aqui vimos a escatologia joanina sendo tratada a título de escatologia “presente”, 

“realizada”. Konings prefere tratá-la como escatologia “inaugurada”
56

, o que permite 

considerar a dupla vertente sem que se suprima uma em detrimento da outra. Aquilo que em 

                                                 
51

 “O acesso ao Quarto Evangelho começa por aquilo que está mais perto de nós: o próprio texto” (KONINGS, 

Evangelho segundo João, p. 16). 
52

 Ibid., p. 20. Grifos do autor. 
53

 Ibid., p. 27. 
54

 Ibid., p. 54. 
55

 Cf. ibid., p. 69s. 
56

 Cf. ibid., p. 33. 
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Jesus se inaugura tem influência decisiva sobre a vida dos crentes, entretanto, ainda não está 

completo, as realidades escatológicas estão já “disponíveis”, mas adesão e fidelidade são 

condições para que se efetivem na vida do crente e alcancem a plenitude.  

A justificativa para a presença inaugurada do éschaton, Konings a encontra em           

Jo 14,9: “Quem me vê, vê o Pai”. Isto que a tradição posterior costumou chamar de “visão 

beatífica”
57

, aguardada para o futuro ou para o céu, encontra em João respaldos escriturísticos 

que antecipam-na num “desde já” da vida unida a Deus, por meio de Jesus Cristo e em 

fidelidade a ele.  

 Para Konings, a coexistência das formas presente e futura da escatologia joanina não 

aponta necessariamente para uma contradição. Segundo ele, é preciso considerá-las numa 

relação dialética, tal como se encontra em Jo 11, 17-27 quando o tema da ressurreição é 

apresentado com a dupla vertente. Sobre isso ele comenta: 

Em João existe uma relação dialética entre a escatologia “espiritual”, 

presente na fé em Jesus, e a escatologia “material”, a da ressurreição final, 

no último dia [...]. A escatologia final é o símbolo, a escatologia presente é a 

realidade. Mas o símbolo [...] não pode ser dispensado. Por isso mesmo, 

Jesus o faz acontecer antecipadamente, para que saibamos que o que ele 

significa já está presente
58

. 

 

Considerando essa dimensão simbólica do Quarto Evangelho, Konings retira das 

perícopes onde as temáticas escatológicas dão a tônica às narrativas e discursos, os dados que 

nos auxiliam nesta reflexão. Por exemplo, a “ressurreição” de Lázaro aponta para a 

ressurreição verdadeira de Cristo; a vida eterna não é um bem do além, antes possui um 

elemento que eleva qualificativamente já a nossa vida terrena, transportando-nos para a “vida 

do âmbito de Deus, vivida na fé, desde já [...]. É „o definitivo de Deus‟ em nossa vida”
59

. 

 

1.1.10 Johannes Beutler (1933 – ) 

Johannes Beutler, exegeta alemão e ex-professor do Instituto Bíblico de Roma 

(2000–2007) publicou em 2013 um dos mais recentes comentários sobre o Evangelho de 

João
60

.  

                                                 
57

 Para uma visão geral da compreensão teológica da “visão beatífica” ver: BETTENCOURT, A vida que 

começa com a morte, p. 57-74. 
58

 KONINGS, Evangelho segundo João, p. 227. Grifos do autor. 
59

 Ibid., p. 225. 
60

 Por não lermos em alemão, para que tivéssemos acesso a esta obra contamos com a generosa contribuição de 

Johan Konings, nosso orientador, nos disponibilizando a tradução que está sendo por ele elaborada. Como a 
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A introdução desta obra corresponde a um atualizado status quaestionis sobre a 

pesquisa joanina. No comentário propriamente dito, o autor apresenta estudos recentes sobre a 

temática central das perícopes. Partindo das características próprias do Evangelho de João, 

Beutler evidencia a sua “novidade” constatável no linguajar sui generis e no dualismo 

linguístico e conceitual, nos traços do judaísmo, na estrutura baseada nas viagens de Jesus às 

festas judaicas de romaria, na organização da sequência dos fatos da vida de Jesus, nos 

“sinais” ao invés dos milagres, na linguagem figurativa e metafórica em lugar das parábolas, 

enfim, no sentido teológico mais do que biográfico. 

A cristologia joanina influencia na maneira como são compreendidas as diversas 

temáticas teológicas como, por exemplo, a escatologia, que no Quarto Evangelho não é 

tratada a partir do pano de fundo apocalíptico do fim do mundo, muito frequente nos 

sinópticos. O tempo do fim não há mais que esperá-lo, ele já irrompeu. Por isto, Beutler 

afirma que João “supera” 
 
os sinópticos ao antecipar para o tempo presente as realidades 

escatológicas do juízo e da vida eterna. Deste modo, a comunidade dos discípulos de Jesus 

vive, depois da Páscoa, como partícipe das promessas escatológicas. 

Quanto à finalidade do Evangelho e consequentemente quanto aos seus destinatários, 

o exegeta discute as hipóteses até então levantadas, a saber: ganhar os adeptos do Batista para 

a fé em Jesus, escrito missionário para Israel, evangelho dirigido aos gregos, aos samaritanos, 

aos gnósticos e docetistas, mas ele partilha da opinião recente de que o Quarto Evangelho tem 

como escopo primário corroborar a fé dos leitores cristãos, conclamando-os à fidelidade e à 

confissão da fé em Jesus, segundo Jo 20,31
61

. Esse propósito se constata também na 

apresentação de “figuras exemplares” como Nicodemos, o cego de nascença, Tomé, Pedro, o 

discípulo amado, as mulheres, Lázaro e suas irmãs, os quais, cada um a seu modo, acolhem 

Jesus e manifestam a sua adesão na fé. 

Na discussão sobre a unidade literária do Quarto Evangelho, Beutler, não 

desconsiderando as opiniões que dizem o contrário, o vê como um texto unitário e coerente. 

Com relação às possíveis “fontes”, advoga a dependência dos sinópticos, embora concorde 

que João os tenha utilizado de modo livre e criativo. Acerca dos acréscimos redacionais, 

nosso autor prefere tratá-los como “releituras” elaboradas em vista das novas situações dos 

 
tradução ainda está em andamento e, portanto, não disponível ao público, quando nos referirmos a Beutler em 

citações diretas, indicaremos como fonte da citação as páginas do texto original em alemão, conforme a edição 

indicada na Referência Bibliográfica final. 
61

 Cf. BEUTLER, Das Johannesevangelium, p. 55. 
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leitores
62

. Aí encontra motivos para apresentar as particularidades joaninas quanto às 

possíveis influências de textos extra-bíblicos na matéria narrativa e na matéria discursiva do 

Quarto Evangelho. 

Da introdução destacamos ainda o item sobre a canonicidade do Evangelho e sua 

atualidade. A respeito do primeiro ponto, Beutler afirma que desde o início de sua transmissão 

ele foi considerado sagrado
63

, e sobre o segundo considera que na época atual, caracterizada 

pelo “declínio da plausibilidade da mensagem cristã”, bem como, pela rejeição aos “sistemas 

de sentenças doutrinais”
64

, busca-se uma mensagem mais “singela” que possibilite um acesso 

novo e de aprofundamento da fé, coisa que o Quarto Evangelho consegue proporcionar por 

conter uma cristologia desenvolvida e refletida. A polêmica “anti-judaica” atingira 

diretamente o Evangelho de João, e as acusações só começaram a se esclarecer com as 

descobertas arqueológicas de Nag Hamadi (1945) e os textos do Mar Morto (1947), que 

redimiram João ao possibilitar ver nele maiores parentescos com o Antigo Testamento e o 

judaísmo do que com o gnosticismo. Por fim, um terceiro elemento de atualidade do 

Evangelho repousa no convite “à confissão intrépida da fé”
65

, tão necessária para os nossos 

dias em que os crentes se mostram vacilantes e descomprometidos com a fé. 

Utilizando a tradução que nos foi disponibilizada
66

, recorremos ao comentário de três 

das perícopes que tradicionalmente contém material escatológico, a saber: Jo 3, 1-21; 5, 19-30 

e 11,1–12,50. 

Na primeira perícope (Jo 3,1-21), os vv. 18-21 concentram a visão joanina sobre o 

tema do julgamento: quem não crê no Nome do Filho unigênito de Deus já está julgado. 

Beutler destaca neste ponto que “para João, a convicção de que o julgamento final tem lugar 

já na hora da fé ou da recusa da fé”
67

. O exegeta recomenda explicar a tensão entre 

escatologia realizada e futura não a partir de camadas literárias divergentes, como fizeram 

Bultmann e seus seguidores, mas sim como sinal de “tradições diversas” recolhidas num 

mesmo texto. Beutler não se atém a este assunto, mas indica o estudo de Jorg Frey
68

 sobre a 

escatologia joanina, ao qual infelizmente não tivemos acesso. 
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 Beutler apresenta muitas vezes a hipótese de acréscimos da “redação eclesial” levantada por Bultmann, mesmo 

que encontre solução diferente para as aparentes interpolações ao texto do evangelista. 
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 Cf. BEUTLER, Das Johannesevangelium, p. 69. 
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 Cf. ibid., p. 70. 
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 Cf. ibid., p. 72. 
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 Dispomos da tradução da Introdução e o comentário dos capítulos 1 – 7 e 11. 
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 Beutler indica a seguinte obra: FREY, Jorg. Die johanneische Eschatologie I – III (WUNT 96, 110, 117), 
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Na segunda perícope (Jo 5,19-30), as temáticas escatológicas da ressurreição e do 

julgamento dominam o trecho. Segundo Beutler há uma “reduplicação” sobre a promessa da 

vida e o exercício do juízo, ora tratado como acontecendo hoje (v. 25), ora como promessa 

para o futuro (v. 28). O comentário confirma o nó hermenêutico sobre a justaposição das duas 

vertentes. 

Nosso exegeta apresenta três modelos de explicação para as diferenças
69

. O primeiro 

defende que a escatologia futura é uma “correção” da escatologia presente de João, “ousada 

demais para a Igreja no fim do século I”
70

. O segundo postula a hipótese de duas camadas no 

Evangelho que se complementam mutuamente, neste caso, é interessante observar a distinção 

semântica entre “mortos” e os “que estão nos sepulcros”
71

 implicando diretamente na 

interpretação do texto. Já o terceiro modelo, apresentado com ressalvas, interpreta Jo 5,25-29 

como uma unidade em torno da escatologia presente, até mesmo o v. 28s pode ser 

interpretado nesta perspectiva, pois Jesus “fala do tempo pós-pascal, quando as promessas do 

tempo final estarão realizadas”
72

. 

Sobre o cap. 11, o da “ressuscitação”
73

 de Lázaro, retemos por ora aquilo que Beutler 

considera acerca da discussão sobre as fontes. Ele descarta as hipóteses de uma Fonte de 

Discursos e a discussão em torno da existência de um “escrito básico” ou “fontes dos sinais”, 

aconselha somente a distinção entre “tradição pré-joanina” e “elaboração joanina”. Além 

disso, parece aderir às propostas atuais que explicam o episódio de Lázaro de forma 

sincrônica, ou seja, considerando o texto na sua forma final. 

 

1.2 A relação entre exegese e teologia sistemática 

Considerando que nossa pesquisa se situa na área da Teologia Sistemática na linha de 

pesquisa das Fontes Bíblicas da Tradição Cristã e tendo já apresentado o status quaestionis, 

passaremos agora a dissertar sobre a relevância deste tipo de abordagem bíblica para a 

teologia sistemática. A pertinência deste tópico em nossa pesquisa apoia-se na constatação de 
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que, bem ou mal, a maioria dos manuais de escatologia cristã
74

 inicia a exposição sistemática 

com a apresentação da escatologia no mundo bíblico. 

O fato de os manuais tomarem a teologia bíblica como porta de entrada para a 

apresentação da história dos dogmas parece hoje coisa óbvia, entretanto, não parece ter sido 

sempre assim, não pelo menos até o Magistério se pronunciar e reclamar o empenho na 

integração entre a Teologia e a Escritura como podemos ver em alguns textos do Concílio 

Vaticano II e em outros que aplicam e explicam as propostas conciliares. 

O primeiro desses textos encontra-se no Decreto Optatam Totius (OT) sobre a 

formação presbiteral, onde lemos o programa de revisão dos estudos eclesiásticos com o teor 

seguinte: 

Formem-se com particular empenho os alunos no estudo da Sagrada 

Escritura, que deve ser como que a alma de toda a teologia. Depois de 

conveniente introdução, iniciem-se cuidadosamente no método da exegese, 

estudem os temas de maior importância da Revelação divina [...] A teologia 

dogmática ordene-se de tal forma que os temas bíblicos se proponham em 

primeiro lugar (OT, 16). 

  

Infelizmente esta exortação não aparece com o mesmo vigor no Decreto 

Presbyterorum Ordinis (PO) sobre o ministério e a vida dos presbíteros. Nele nos deparamos 

com uma excessiva preocupação com a “dignidade presbiteral” que suplanta a própria 

dignidade da Escritura. O estudo da Sagrada Escritura está implícito na descrição da função 

ministerial da palavra, mas aparece de modo “piedoso”
75

 e pouco incentivador dos estudos 

científicos. 

A Constituição Dogmática Dei Verbum (DV) sobre a Revelação Divina toca 

visceralmente nas questões ligadas à Sagrada Escritura e apresenta nos seguintes termos o que 

os padres conciliares disseram a respeito da importância da Palavra de Deus para a teologia: 

A sagrada Teologia apoia-se na palavra de Deus escrita e juntamente na 

sagrada Tradição, como em seu fundamento perene; nelas encontra toda sua 

firmeza e sempre rejuvenesce, investigando, à luz da fé, toda a verdade 

encerrada no mistério de Cristo. As Sagradas Escrituras contêm a palavra de 

Deus, e, pelo fato de serem inspiradas, são verdadeiramente a palavra de 

Deus; por isso o estudo destes Sagrados Livros deve ser como que a alma da 

sagrada Teologia. Também o ministério da palavra, isto é, a pregação 

pastoral, a catequese e toda a instrução cristã, na qual a homilia litúrgica 
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deve ter lugar principal, encontra alimento são e vigor santo na mesma 

palavra da Escritura (DV, 24). 

 

O Concílio Vaticano II, colocando as questões concernentes à Revelação Divina e 

consequentemente à Escritura na pauta do programa de aggiornamento da vida da Igreja, 

abriu as portas para o avanço dos estudos bíblicos.  Nos anos que se seguiram, verificou-se no 

cenário eclesial o esforço para colocar em prática as propostas conciliares e os princípios 

norteadores da renovação pastoral propostos nas Constituições. A partir daí, a exegese 

católica foi constantemente enriquecida e os estudos bíblicos avançaram enormemente com o 

recurso de outras ciências. 

O resultado destes avanços encontra-se condensado no documento da Pontifícia 

Comissão Bíblica, A interpretação da Bíblia na Igreja, publicado em 1993. Nele os métodos, 

as abordagens e as leituras usados na exegese contemporânea são apresentados e avaliados em 

seus aspectos positivos e negativos.  

O assunto que agora nos ocupa foi tratado pela Comissão na terceira parte do 

documento. Depois de apresentar as dimensões características da interpretação católica da 

Bíblia, assim descreveu-se a relação da exegese e interpretação com as demais disciplinas 

teológicas: 

Sendo ela mesma uma disciplina teológica, “fides quaerens intellectum”, a 

exegese mantém relações estreitas e complexas com as outras disciplinas da 

teologia. De um lado, efetivamente, a teologia sistemática tem uma 

influência sobre a pré-compreensão com a qual os exegetas abordam os 

textos bíblicos. Mas, de outro lado, a exegese fornece às outras disciplinas 

teológicas dados que lhes são fundamentais. São estabelecidas, então, 

relações de diálogo entre a exegese e as outras disciplinas teológicas, no 

respeito mútuo à especificidade de cada uma delas
76

. 

 

A interação e o respeito entre ambas estavam dessa forma idealizados. Entretanto, 

este mesmo Documento reconhece que tal relação nem sempre foi pacífica e sem atritos
77

. 

Nos tempos modernos ocorreram diversos momentos de tensão que foram iniciados ora pelos 

teólogos sistemáticos, ora pelos biblistas, configurando uma real disputa de forças na 

tematização ao legítimo uso e interpretação da Escritura. 

Para aplacar a contenda, passou-se a discutir o papel de cada uma delas, bem como, a 

tarefa que compete aos exegetas e aos teólogos no campo dos trabalhos teológicos. O 

                                                 
76

 PONTIFÍCIA COMISSÃO BÍBLICA, A interpretação da Bíblia, p. 131s. 
77

 Cf. ibid., p. 136. 



 

33 

 

documento da Comissão Bíblica realizou essa tarefa defendendo que os pontos de vista são 

diferentes, e é bom que o sejam, porque através deles o fazer teológico avança e é 

enriquecido. Assim sendo, segundo a Comissão, ao exegeta cabe ocupar-se com a precisão do 

sentido dos textos bíblicos em seu próprio contexto, tendo em vista a explicitação do seu 

sentido teológico. O dogmático, por sua vez, deve realizar uma obra mais especulativa e 

sistemática, não cabe a ele simplesmente interpretar a Bíblia, mas buscar uma compreensão 

refletida da fé cristã em todas as suas dimensões. 

Um dos perigos mais evidentes quanto ao uso da Sagrada Escritura na teologia 

dogmática corresponde à tentação de considerá-la apenas como um “reservatório de dicta 

probantia destinado a confirmar teses doutrinárias”
78

, diminuindo assim a função central dos 

estudos bíblicos no todo da Teologia. 

O debate se intensificou e a relação problemática entre a exegese e a teologia 

movimentou os especialistas na busca de um ponto de equilíbrio entre os grupos oponentes. Já 

em 1971, a revista Concilium
79

 publicava um número com diversos artigos nos quais exegetas 

e teólogos discutiam entre si sobre esta problemática e indicavam concretamente, por meio de 

exemplos, como se pode dar a mútua colaboração. 

Também não poderíamos deixar de mencionar a Exortação apostólica pós-sinodal 

Verbum Domini: sobre a Palavra de Deus na vida e na missão da Igreja (VDom), o mais 

recente documento magisterial, publicado em 2008, que aborda estas questões. Na primeira 

parte do documento, mais especificamente no terceiro tópico intitulado “A hermenêutica da 

Sagrada Escritura na Igreja”, encontramos a confirmação da necessidade de articulação entre 

a exegese científica e a visão teológica
80

, bem como, a descrição dos avanços alcançados 

neste campo, o seu atual estado e indicações para que se continue a avançar.  

De toda a riqueza da exortação, salientamos a originalidade com que são 

apresentados os perigos do “dualismo” e da “hermenêutica secularizada”
81

 na abordagem às 

Sagradas Escrituras. O aferrar-se ao extremo da exegese científica (secularizada e positivista) 

ou ao extremo da espiritualização teológica, faz com que se excluam e não haja reciprocidade 

e enriquecimento entre elas. Disso conclui-se que “onde a exegese não é teologia, a Escritura 
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não pode ser a alma da teologia e, vice-versa, onde a teologia não é essencialmente 

interpretação da Escritura na Igreja, esta teologia já não tem fundamento”
82

. 

Caberia aqui uma análise pormenorizada do modo como a teologia bíblica acerca do 

éschaton e das realidades a ele relacionadas aparecem nos manuais de escatologia e como os 

teólogos sistemáticos utilizam os frutos da exegese na elaboração de tais tratados. Entretanto, 

nossa pesquisa tomaria um rumo interminável, por isso nos limitamos a simplesmente 

mencionar a problemática, tendo presente que a escatologia, assim como todas as outras áreas 

da teologia, devem buscar nas fontes bíblicas a inspiração dos dados teológicos que iluminem 

a reflexão sobre a realidade última e definitiva de nosso viver. 

Não podemos deixar de dizer que a mudança de perspectiva ocorrida, nos finais do 

século XIX, na compreensão da escatologia, caracterizada pela modificação do nome de 

“Tratado dos Novíssimos” para “Tratado da Escatologia”, revela o desejo de se assumir uma 

nova situação e posição frente às doutrinas escatológicas. Sobre isso, Andrés Tornos em sua 

obra Escatología nos orienta na reflexão. Segundo ele, o desejo de mudança expresso por 

muitos teólogos, exigia a reformulação dos conteúdos tradicionalmente estudados
83

, que não 

respondiam às problemáticas levantadas pela modernidade.  

Diversos fatores contribuíram para a renovação do tratado. Dentre eles, Tornos 

considera as inovações no âmbito da investigação bíblica o mais importante
84

. De acordo com 

o teólogo, o fator desencadeador da mudança consistia no descentramento da teologia bíblica 

com respeito à doutrina da imortalidade da alma. Os estudiosos da bíblia apoiando-se nos 

novos métodos de investigação constataram que a mensagem de Jesus não correspondia 

àquela propagada pela teologia dos Novíssimos, que entendia que Cristo se preocupava em 

“salvar as almas de uma condenação eterna”. Conforme as novas interpretações, Jesus era 

consciente de que “por ele se efetivava a salvação definitiva dos homens, em força do poder 

de Deus”
85

. 

Os outros fatores que influenciaram na mudança correspondem ao novo enfoque 

dado à relação entre a soteriologia e a fé na ressurreição
86

, à reinterpretação da teologia do 
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juízo, ao reconhecimento das raízes apocalípticas do tema do inferno e, por fim, à nova 

hermenêutica das afirmações escatológicas
87

.  

Fica assim patenteada a importância dos estudos exegéticos para a compreensão, 

desenvolvimento e renovação da teologia sistemática. Com isto, passamos para o terceiro 

tópico deste capítulo onde apresentamos, a partir de considerações acerca das críticas 

levantadas ao método histórico-crítico, o tipo de abordagem que nos acompanhará na 

continuação desta dissertação que corresponde à chamada abordagem ou leitura canônica. 

 

1.3 Duas formas de abordagem e interpretação do texto bíblico 

1.3.1 O método histórico-crítico  

Como acabamos de ver, a necessidade de integração entre a exegese e a teologia 

sistemática foi amplamente discutida no século passado e encontrou no uso do método 

histórico-crítico aplicado à Escritura o seu principal combustível. Esse método marcou e 

caracterizou os estudos bíblicos no período pré e pós-conciliar.  

No pré-concílio o debate girava em torno da defesa e “autentificação” do uso das 

descobertas históricas, arqueológicas e científicas nos estudos bíblicos e interpretação da 

Escritura, que já eram utilizadas por exegetas protestantes e judeus, mas não eram ainda vistas 

com bons olhos em ambiente católico. Depois do Concílio, não sem reservas, o método foi 

acolhido e até mesmo recomendado. Hoje, questiona-se sobre a primazia desse método em 

relação aos demais e busca-se, acolhendo suas principais contribuições, completar suas 

lacunas e deficiências. 

Para a caracterização do método histórico-crítico recorremos à coletânea de ensaios 

de Joseph A. Fitzmyer intitulada A interpretação da Escritura: Em defesa do método 

histórico-crítico, onde encontramos a descrição dos rumos tomados pela exegese católica nos 

dois últimos séculos, tendo o método histórico-crítico como um dos principais motivadores do 

desenvolvimento, mesmo que envolto em controversas. 

Como indica o subtítulo da coletânea, a intenção do autor é apresentar respostas às 

críticas que se levantaram contra o método histórico-crítico desde sua origem até nossos dias. 
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Nosso interesse nesse método só corresponde ao do autor, na medida em que o considera 

como “método básico”
88

 que precisa ser completado. Portanto, para nós, mais valem as 

queixas
89

 que foram apresentadas do que método em si, pois, por meio delas encontramos 

respaldos para a aplicação de outra abordagem de leitura e método de interpretação do texto 

bíblico que não só o histórico-crítico. 

Dentre as queixas apontadas por Fitzmyer, destacamos a que critica o método “por se 

preocupar excessivamente com a pré-história do texto e, consequentemente, negligenciar sua 

forma final, seus aspectos literários, seu ambiente canônico e principalmente o sentido 

religioso ou teológico do texto sagrado”
90

.  

Conforme essa queixa, a preocupação com o sentido original e com a história da 

redação levou frequentemente à fragmentação dos textos e ao surgimento de uma 

multiplicidade de hipóteses, existindo tantas quanto são o número de exegetas que sobre eles 

se debruçam. Disso resultou, muitas vezes, a desconfiança e a rejeição por parte de teólogos 

que encontraram dificuldades na aplicação dos resultados obtidos em seus estudos 

dogmáticos, agravando a separação entre exegese e teologia.  

Problemas ainda maiores se verificam no campo da pastoral. Um comentário ou 

estudo exegético esmeradamente elaborado aplicando os passos da metodologia histórico-

crítica se torna maçante e incompreensível para os leitores que não possuem nenhuma 

iniciação aos estudos bíblicos. 

Dos autores mencionados na primeira parte deste capítulo, Bultmann e Brown são os 

maiores representantes do uso do método histórico-crítico na interpretação do Quarto 

Evangelho. Entretanto, Bultmann foi criticado por levar ao extremo o método e ter associado 

a ele pressupostos filosóficos e teológicos que influenciaram diretamente na interpretação dos 

textos. Por exemplo, quando ele analisa os textos escatológicos e a tensão que eles 

comportam, Bultmann considera que as afirmações sobre a escatologia futura são 

interpolações de um “redator eclesiástico” e que, portanto, não são autênticas. Quanto a 

Brown, exímio representante do método no âmbito católico, não obstante as diversas críticas 
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recebidas, hoje não se nega sua grande contribuição para o desenvolvimento dos estudos 

bíblicos.  

Em Léon-Dufour temos um exemplo de leitura sincrônica
91

 e em Beutler 

encontramos um modelo de abordagem que considera a complementaridade dos métodos e se 

empenha na aplicação dos frutos tanto da leitura diacrônica quanto da sincrônica
92

 na 

interpretação do Quarto Evangelho. 

Considerando, pois, as diversas possibilidades de abordagem e métodos de 

interpretação do texto bíblico, mostra-se mais válido evidenciar os intercâmbios entre eles, a 

fim de colher na amálgama dos estudos bíblicos uma exegese que auxilie na reflexão 

teológica e enriqueça a prática pastoral, do que aferrar-se à ilusão de que um método seja mais 

importante do que o outro, a ponto de se excluírem mutuamente. 

 

1.3.2 A leitura ou abordagem canônica 

Como vimos, o Magistério da Igreja, após longo amadurecimento, acabou por 

considerar a importância do método histórico-crítico. A Pontifícia Comissão Bíblica o 

compreende como “método básico”, que carece de aperfeiçoamento e correções que podem 

ser buscados nos outros métodos de análise literária. Considerando isso, passamos agora a 

apresentar os princípios da abordagem ou leitura canônica. 

Para início de conversa, tomamos como ponto de partida aquilo que a Pontifícia 

Comissão Bíblica apresentou a respeito da “abordagem canônica”
93

. No Documento ela 

aparece no conjunto das abordagens baseadas na Tradição e se distingue do método histórico-

crítico pela maior atenção dispensada à unidade interna dos textos bíblicos, bem como, a 

relação existente entre eles dentro de uma mesma e grande Tradição. 

Considerando a “Bíblia em seu conjunto”, nesse tipo de abordagem, a interpretação 

do texto bíblico é feita à luz do Cânon das Escrituras, ressaltando assim um elemento 

importante para a exegese e que fora negligenciado pelos métodos diacrônicos, a saber, que a 
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Bíblia é recebida como norma de fé por uma comunidade e é no seio destas comunidades, 

portadoras do sentido, que ela deve ser atualizada e interpretada.  

A Comissão Bíblica apresenta dois pontos de vista sobre a compreensão da 

abordagem canônica. O primeiro corresponde ao defendido por Brevard S. Childs que 

“centraliza seu interesse sobre a forma canônica final do texto (livro ou coleção)”
94

, o 

segundo, diz respeito à compreensão de James A. Sanders, que se preocupa mais com o 

“processo canônico” que levou a comunidade dos fiéis a reconhecer nas Escrituras uma 

autoridade normativa. 

O reconhecimento do valor da abordagem canônica, segundo a Comissão, deve-se ao 

fato de que ela “reage com razão contra a valorização exagerada daquilo que é supostamente 

original e primitivo, como se somente isso fosse autêntico. A Escritura inspirada é a Escritura 

tal como a Igreja a reconheceu como regra de sua fé”, e retomando as duas posições acima 

descritas, continua: “Pode-se insistir a esse respeito, seja sobre a forma final na qual se 

encontra atualmente cada um dos livros, seja sobre o conjunto que eles constituem como 

Cânon. Um livro torna-se bíblico somente à luz do Cânon inteiro”
95

. 

Conforme a metodologia do Documento, a Comissão Bíblica depois de apresentar os 

pontos positivos de cada tipo de abordagem, passa a levantar seus problemas e limites. No 

que tange à abordagem canônica ressalta o problema da definição do “processo canônico” e 

das relações complexas entre o cânon judaico e o cristão. 

A fim de termos uma melhor caracterização desse tipo de abordagem, consideremos 

dois dados apresentados por James A. Sanders num artigo que compõe a obra Guide des 

nouvelles lectures de la Bible e que enriquecem a nossa reflexão. 

O primeiro diz respeito ao que ele compreende por “processo canônico”, a saber, o 

desenvolvimento progressivo das Escrituras nas quais as comunidades reconhecem uma 

autoridade normativa para sua fé e sua vida. Segundo Sanders, esse processo desempenhou 

um papel funcional nas comunidades antigas, por meio dele “certa literatura, continuamente 

adaptada e atualizada, era suficientemente repetida e recitada para vir a fazer parte de uma 

literatura comunitária comum, a qual se tornaria enfim um cânon judeu ou cristão”
96

. Essa 

observação sinaliza para a prática comum dos autores e redatores bíblicos de acrescentarem 

constantemente às fontes antigas, materiais novos que visam responder problemas novos e 
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que, por isso mesmo, os antigos não devem ser tratados como menos importantes ou 

secundários. Pensemos neste caso, nos acréscimos do “redator eclesiástico” apontados por 

Bultmann a respeito da escatologia futura no Quarto Evangelho. 

O segundo dado concerne à busca pelo sentido “original” de um texto ou a precisão 

do que um autor quis dizer. Essas questões, tão importantes para os adeptos do método 

histórico-crítico, são por Sanders relativizadas, pois não passam, segundo ele, de construções 

da ciência moderna e se levarmos em conta o papel da comunidade leitora, de outrora e de 

agora, tal intenção “original” deixa de ser a única significação autorizada de um texto
97

. 

Enfim, tudo nos leva a buscar uma interpretação orientada pelo princípio da 

abordagem canônica e tomarmos o texto tal como ele está. Assumindo esta postura e 

recordando o que vimos na primeira parte desse capítulo sobre a presença da dupla vertente 

escatológica no Evangelho de João, nos perguntamos se é realmente necessário vermos nesta 

justaposição uma interpolação do “redator eclesiástico” desvirtuando a intenção original do 

autor, ou se devemos considerar aparentes as contradições. Parece que a segunda hipótese é 

hoje a mais viável, sobretudo quando consideramos que o processo de canonização é dialético 

e, portanto, o texto canonizado deve também ser interpretado dialeticamente, como sugere a 

leitura canônica e como exigem a tensão escatológica entre o já e o ainda não, entre 

escatologia presente e escatologia futura. 

                                                 
97

 Cf. SANDERS, Lecture canonique, p. 86. 
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CAPÍTULO II: LEITURA E ANÁLISE DA “RESSURREIÇÃO” 

DE LÁZARO 

 

 

No primeiro capítulo, expusemos a discussão em torno da escatologia joanina 

perpassando alguns dos principais representantes na exegese do Quarto Evangelho. 

Entretanto, não era nossa pretensão esgotar o status quaestionis, e nem poderíamos devido ao 

volume de material a ser pesquisado. Como se pôde notar, na própria revisão de literatura, 

procuramos ir direto aonde os autores pesquisados tratavam sobre a escatologia, seja nas 

páginas reservadas às temáticas teológicas, seja na análise das perícopes que dizem respeito 

ao éschaton conforme a óptica joanina. 

Passamos agora, nesse segundo capítulo, para a leitura e análise de uma dessas 

perícopes. Elegemos para isto o episódio da “ressurreição”
1
 de Lázaro (cf. Jo 10,40 – 11,54). 

Justificamos esta escolha por dois motivos: o primeiro corresponde a certa familiaridade de 

nossa parte com este episódio, pois foi nosso objeto de pesquisa na monografia de graduação 

em teologia
2
. Entretanto, aqui a retomamos enriquecendo-a com os frutos dessa nova 

pesquisa. O segundo motivo diz respeito à própria índole escatológica da narrativa e seu lugar 

estratégico no conjunto do Evangelho; esse que é o mais alto e insuperável dos “sinais” em 

favor das obras que dão testemunho de Cristo e que apresenta de modo narrativo a temática 

que nos ocupa: a tensão escatológica joanina, condensando nas palavras-chave “ressurreição” 

e “vida” o conteúdo da esperança cristã sobre o éschaton. 

Apoiando-nos no princípio da leitura canônica, mas sem rejeitar as contribuições da 

exegese histórico-crítica, tomaremos o texto tal como está hoje, esperando que nos ajude a 

melhor compreender a doutrina escatológica na óptica joanina, tendo bem presente, a 

                                                 
1
 Optamos pela grafia do termo ressurreição entre aspas, quando referido ao episódio de Lázaro, por 

considerarmos oportuna a seguinte observação de Léon-Dufour sobre seu uso: “O termo „ressurreição‟, 

comumente utilizado em vernáculo para este gênero de milagres, é impróprio, porque, segundo o dado bíblico, é 

reservado à passagem da morte ocorrida para a vida que não mais termina; não pode designar a volta à vida deste 

mundo. Para expressar esta restituição à vida terrena, poder-se-ia falar de reanimação, mas este termo possui 

conotação médica pouco adequada. Preferimos designar o fato usando „retorno à vida‟” (LÉON-DUFOUR, 

Leitura do Evangelho, vol. 2, p. 283).  
2
 RIGOBELO, Sidnei A. F. Lázaro: Relato histórico ou narrativa da vida que está em Jesus?. Belo Horizonte: 

FAJE, 2011. Monografia não publicada. 
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característica tensão entre a participação do crente na atual vida ressuscitada de Cristo e a 

futura ressurreição dos mortos. Para o que nos propomos seguiremos os seguintes passos: 

partiremos do texto por meio de uma tradução literalíssima, para em seguida tratarmos de 

aspectos da crítica literária, da história da tradição e da crítica textual. Num segundo momento 

trataremos sobre a estrutura do Quarto Evangelho e o lugar que nossa perícope aí ocupa, para 

enfim, partirmos para a leitura sincrônica e análise propriamente ditas.  

 

2.1 A leitura do texto 

Todo texto existe para ser lido e podemos lê-lo a partir de diversas abordagens e 

métodos. Contudo, existem leituras orientadas em vista de um objetivo, em nosso caso, como 

acabamos de dizer, pretendemos com a leitura da perícope de Jo 10,40 – 11,54 colher dados 

que nos ajudem a sistematizar uma reflexão sobre a escatologia joanina, tendo por base o 

episódio de Lázaro. Optamos pela leitura sincrônica, por ser a mais direta e a que melhor 

responde ao objetivo de nossa pesquisa.  Contudo, por se tratar de um trabalho acadêmico, em 

nossa leitura não podemos prescindir dos resultados obtidos pelos métodos de leitura 

diacrônica, principalmente aqueles que são considerados “conquistas” no campo da pesquisa 

exegética joanina e são aceitos pela maioria dos exegetas. 

Dito isso, apresentamos de antemão dois princípios que, com Léon-Dufour
3
, 

julgamos ser importantes para a leitura do Evangelho de João, não podendo, portanto, ser 

ignorados. O primeiro diz respeito àquilo que o exegeta francês chama de “os dois tempos de 

leitura”
4
. O segundo, muito marcante na perícope de Lázaro, diz respeito à “leitura 

simbólica”, entendida como aquela que levando em conta a linguagem simbólica de João 

busca o significado mais profundo, melhor dizendo, o significado propriamente teológico do 

texto. Os “sinais” narrados por João estão cheios de símbolos que perpassam todas as páginas 

do Evangelho, seja nas narrativas de milagres, seja nos discursos de revelação
5
, servindo para 

indicar algum aspecto da salvação oferecida à humanidade no mistério de Cristo, mais do que 

                                                 
3
 Cf. LÉON-DUFOUR, Leitura do Evangelho, vol.1, p. 21-26. Ver também o artigo: Id., Spécificité symbolique, 

p. 122-133.  
4
 Princípio já citado em nosso primeiro capítulo, cf. p. 17. 

5
 A integração entre narração e discurso é também característica própria de João, e tem como objetivo 

encaminhar, transpondo os horizontes, os leitores à fé verdadeira, não parando nos sinais, mas conclamando a 

crer na Palavra de Jesus e no Jesus-Palavra. 
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simplesmente comprovar o seu poder taumatúrgico
6
. Considerando estas observações, 

passemos à leitura e análise de nossa perícope. 

 

2.1.1 Tradução literal
7
 

10
 40  Καὶ ἀπιζελ πάιηλ πέξαλ ηνῦ 

Ἰνξδάλνπ εἰο ηὸλ ηόπνλ ὅπνπ ἦλ Ἰσάλλεο 

ηὸ πξῶηνλ βαπηίδσλ θαὶ ἔκεηλελ ἐθεῖ. 

 
41  θαὶ πνιινὶ ἦιζνλ πξὸο αὐηὸλ θαὶ 

ἔιεγνλ ὅηη Ἰσάλλεο κὲλ ζεκεῖνλ ἐπνίεζελ 

νὐδέλ, πάληα δὲ ὅζα εἶπελ Ἰσάλλεο πεξὶ 

ηνύηνπ ἀιεζ ἦλ. 

 
42  θαὶ πνιινὶ ἐπίζηεπζαλ εἰο αὐηὸλ ἐθεῖ. 
 

11 
1 Ἦλ δέ ηηο ἀζζελῶλ, Λάδαξνο ἀπὸ 

Βεζαλίαο, ἐθ ηο θώκεο Μαξίαο θαὶ 

Μάξζαο ηο ἀδειθο αὐηο. 

 
2  ἦλ δὲ Μαξηὰκ ἡ ἀιείςαζα ηὸλ θύξηνλ 

κύξῳ θαὶ ἐθκάμαζα ηνὺο πόδαο αὐηνῦ 

ηαῖο ζξημὶλ αὐηο, ἧο ὁ ἀδειθὸο Λάδαξνο 

ἠζζέλεη. 

 
3  ἀπέζηεηιαλ νὖλ αἱ ἀδειθαὶ πξὸο αὐηὸλ 

ιέγνπζαη· θύξηε, ἴδε ὃλ θηιεῖο ἀζζελεῖ. 

 
 
4  ἀθνύζαο δὲ ὁ Ἰεζνῦο εἶπελ· αὕηε ἡ 

ἀζζέλεηα νὐθ ἔζηηλ πξὸο ζάλαηνλ ἀιι᾽ 

ὑπὲξ ηο δόμεο ηνῦ ζενῦ, ἵλα δνμαζζῆ ὁ 

πἱὸο ηνῦ ζενῦ δη᾽ αὐηο. 

 
5  ἠγάπα δὲ ὁ Ἰεζνῦο ηὴλ Μάξζαλ θαὶ ηὴλ 

ἀδειθὴλ αὐηο θαὶ ηὸλ Λάδαξνλ. 

 
6  ὡο νὖλ ἤθνπζελ ὅηη ἀζζελεῖ, ηόηε κὲλ 

ἔκεηλελ ἐλ ᾧ ἦλ ηόπῳ δύν ἡκέξαο, 

 
 
7  ἔπεηηα κεηὰ ηνῦην ιέγεη ηνῖο καζεηαῖο· 

ἄγσκελ εἰο ηὴλ Ἰνπδαίαλ πάιηλ. 

 
8  ιέγνπζηλ αὐηῷ νἱ καζεηαί· ῥαββί, λῦλ 

ἐδήηνπλ ζε ιηζάζαη νἱ Ἰνπδαῖνη, θαὶ πάιηλ 

ὑπάγεηο ἐθεῖ; 
  
9  ἀπεθξίζε Ἰεζνῦο· νὐρὶ δώδεθα ὧξαί 

εἰζηλ ηο ἡκέξαο; ἐάλ ηηο πεξηπαηῆ ἐλ ηῆ 

ἡκέξᾳ,  

νὐ πξνζθόπηεη, ὅηη ηὸ θῶο ηνῦ θόζκνπ 

ηνύηνπ βιέπεη· 

 
10  ἐὰλ δέ ηηο πεξηπαηῆ ἐλ ηῆ λπθηί, 

πξνζθόπηεη, ὅηη ηὸ θῶο νὐθ ἔζηηλ ἐλ 

10 
40

 E foi embora de novo para além do 

Jordão, para o lugar onde João estivera 

batizando, e permaneceu ali. 
41 

E muitos vieram a ele e diziam (que): 

«João fez sinal nenhum, tudo porém que 

João disse sobre este era verdade.» 
 

42
 E muitos acreditaram nele ali. 

 

11 
1 

Havia (porém) um enfermo, Lázaro 

de Betânia, da aldeia de Maria e Marta, 

sua irmã. 
2 

–Maria era quem ungiu o Senhor com 

mirra 

e enxugou seus pés com seu cabelo, e cujo 

irmão Lázaro estava enfermo.– 
3
 Enviaram 

*pois
 as irmãs mensagem para 

ele dizendo: «Senhor, aquele que queres 

bem está enfermo.» 
4
 Ouvindo-o Jesus disse: «Esta 

enfermidade não é para a morte, mas por 

causa da glória de Deus, para que o Filho 

de Deus seja glorificado por ela.» 
5
 –Jesus (porém) amava Marta e sua irmã  

e Lázaro.–  
6
 Quando 

*pois
 ouviu que ele está enfermo, 

então permaneceu no lugar onde estava 

dois dias; 
7
 em seguida depois disso disse aos 

discípulos: «Dirijamo-nos à Judéia de 

novo.» 
8
 Dizem-lhe os discípulos: «Mestre, agora 

os judeus procuram apedrejar-te, e de 

novo partes para lá?» 
9
 Respondeu Jesus: «Não são doze as 

horas do dia? Se alguém anda-em-redor de 

dia, 

ele não tropeça, porque ele vê a luz deste 

mundo. 
10

 Se porém alguém anda-em-redor de 

noite, 

                                                 
6
 Cf. LÉON-DUFOUR, Leitura do Evangelho, vol.1, p. 24-26. 

7
 KONINGS, Tradução literal do Evangelho de João, p. 14-16. 
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αὐηῷ. 

 
11  Ταῦηα εἶπελ, θαὶ κεηὰ ηνῦην ιέγεη 

αὐηνῖο· Λάδαξνο ὁ θίινο ἡκῶλ 

θεθνίκεηαη· ἀιιὰ πνξεύνκαη ἵλα ἐμππλίζσ 

αὐηόλ. 

 
12  εἶπαλ νὖλ νἱ καζεηαὶ αὐηῷ· θύξηε, εἰ 

θεθνίκεηαη ζσζήζεηαη. 

 
13  εἰξήθεη δὲ ὁ Ἰεζνῦο πεξὶ ηνῦ ζαλάηνπ 

αὐηνῦ, ἐθεῖλνη δὲ ἔδνμαλ ὅηη πεξὶ ηο 

θνηκήζεσο ηνῦ ὕπλνπ ιέγεη. 

 
14  ηόηε νὖλ εἶπελ αὐηνῖο ὁ Ἰεζνῦο 

παξξεζίᾳ· Λάδαξνο ἀπέζαλελ, 

 
15  θαὶ ραίξσ δη᾽ ὑκᾶο ἵλα πηζηεύζεηε, ὅηη 

νὐθ ἤκελ ἐθεῖ· ἀιιὰ ἄγσκελ πξὸο αὐηόλ. 
  
16  εἶπελ νὖλ Θσκᾶο ὁ ιεγόκελνο Δίδπκνο 

ηνῖο ζπκκαζεηαῖο· ἄγσκελ θαὶ ἡκεῖο ἵλα 

ἀπνζάλσκελ κεη᾽ αὐηνῦ. 

  
17  ιζὼλ νὖλ ὁ Ἰεζνῦο εὗξελ αὐηὸλ 

ηέζζαξαο ἤδε ἡκέξαο ἔρνληα ἐλ ηῷ 

κλεκείῳ. 

 
18  ἦλ δὲ ἡ Βεζαλία ἐγγὺο ηῶλ 

Ἱεξνζνιύκσλ ὡο ἀπὸ ζηαδίσλ δεθαπέληε. 

 
19  πνιινὶ δὲ ἐθ ηῶλ Ἰνπδαίσλ 

ἐιειύζεηζαλ πξὸο ηὴλ Μάξζαλ θαὶ 

Μαξηὰκ ἵλα παξακπζήζσληαη αὐηὰο πεξὶ 

ηνῦ ἀδειθνῦ. 

 
20  ἡ νὖλ Μάξζα ὡο ἤθνπζελ ὅηη Ἰεζνῦο 

ἔξρεηαη ὑπήληεζελ αὐηῷ· Μαξηὰκ δὲ ἐλ 

ηῷ νἴθῳ ἐθαζέδεην. 

 
21  εἶπελ νὖλ ἡ Μάξζα πξὸο ηὸλ Ἰεζνῦλ· 

θύξηε, εἰ ἦο ὧδε νὐθ ἂλ ἀπέζαλελ ὁ 

ἀδειθόο κνπ· 

 
22  [ἀιιὰ] θαὶ λῦλ νἶδα ὅηη ὅζα ἂλ αἰηήζῃ 

ηὸλ ζεὸλ δώζεη ζνη ὁ ζεόο. 

 
23  ιέγεη αὐηῆ ὁ Ἰεζνῦο· ἀλαζηήζεηαη ὁ 

ἀδειθόο ζνπ. 

 
24  ιέγεη αὐηῷ ἡ Μάξζα· νἶδα ὅηη 

ἀλαζηήζεηαη ἐλ ηῆ ἀλαζηάζεη ἐλ ηῆ 

ἐζράηῃ ἡκέξᾳ. 

 
25  εἶπελ αὐηῆ ὁ Ἰεζνῦο· ἐγώ εἰκη ἡ 

ἀλάζηαζηο θαὶ ἡ δσή· ὁ πηζηεύσλ εἰο ἐκὲ 

θἂλ ἀπνζάλῃ δήζεηαη, 

 
26  θαὶ πᾶο ὁ δῶλ θαὶ πηζηεύσλ εἰο ἐκὲ νὐ 

κὴ ἀπνζάλῃ εἰο ηὸλ αἰῶλα. πηζηεύεηο 

ηνῦην; 

 
27  ιέγεη αὐηῷ· λαὶ θύξηε, ἐγὼ πεπίζηεπθα 

ὅηη ζὺ εἶ ὁ ρξηζηὸο ὁ πἱὸο ηνῦ ζενῦ ὁ εἰο 

ηὸλ θόζκνλ ἐξρόκελνο. 

tropeça, porque a luz não está nele.» 
11

 Isso disse, e depois disso disse-lhes: 

«Lázaro nosso amigo adormeceu. Mas eu 

vou para que eu o desperte do sono.» 

 
12

 Disseram 
*pois

 os seus discípulos: 

«Senhor, se ele adormeceu, será salvo.» 
13

 –Jesus porém tinha falado a respeito de 

sua morte; eles porém pensaram que lhes 

fala da dormição do sono.– 
14

 Então 
*pois

 disse-lhes Jesus no claro: 

«Lázaro morreu,  
15

 e eu me alegro por causa de vós 

–para que acrediteis–  porque não estava 

lá. Mas dirijamo-nos a ele.» 
16

 Disse 
*pois

 Tomé –o chamado gêmeo–  

aos co-discípulos: «Dirijamo-nos também 

para que morramos com ele.» 

 
17

 Tendo ido 
*pois

 Jesus encontrou-o já 

quatro dias tendo no monumento. 
 

18
 –Betânia era perto de Jerusalém, uns 

quinze estádios.– 
19

 Muitos (porém) dentre os judeus tinham 

vindo a Marta e Maria, para que as 

consolassem a respeito de seu irmão. 
 

20
 Marta 

*pois
, quando ouviu que Jesus está 

vindo, foi encontrá-lo.  –Maria porém 

estava sentada em casa.– 
21

 Disse 
*pois

 Marta a Jesus: «Senhor, se 

tivesses estado aqui, não teria morrido 

meu irmão. 
22

Mas também agora sei que quanto 

pedirdes a Deus, te dará Deus. 
23

 Diz-lhe Jesus: «Teu irmão ressuscitará.» 
 

24
 Diz-lhe Marta:«Eu sei que ressuscitará 

na ressurreição no último dia.» 
 

25
 Disse-lhe Jesus: «Eu sou a ressurreição 

e a vida. O que acredita em mim, mesmo 

se morrer, viverá 
26

 e todo o que vive e acredita em mim, 

não morrerá em eternidade. Acreditas 

isto? 
27

 Diz-lhe: «Sim, Senhor, eu tenho 

acreditado que tu és o Messias, o filho de 

Deus que vem ao mundo.» 
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28  Καὶ ηνῦην εἰπνῦζα ἀπιζελ θαὶ 

ἐθώλεζελ Μαξηὰκ ηὴλ ἀδειθὴλ αὐηο 

ιάζξᾳ εἰπνῦζα· ὁ δηδάζθαινο πάξεζηηλ 

θαὶ θσλεῖ ζε. 

 
29  ἐθείλε δὲ ὡο ἤθνπζελ ἠγέξζε ηαρὺ θαὶ 

ἤξρεην πξὸο αὐηόλ. 

 
30  νὔπσ δὲ ἐιειύζεη ὁ Ἰεζνῦο εἰο ηὴλ 

θώκελ, ἀιι᾽ ἦλ ἔηη ἐλ ηῷ ηόπῳ ὅπνπ 

ὑπήληεζελ αὐηῷ ἡ Μάξζα. 

 
31  νἱ νὖλ Ἰνπδαῖνη νἱ ὄληεο κεη᾽ αὐηο ἐλ 

ηῆ νἰθίᾳ θαὶ παξακπζνύκελνη αὐηήλ, 

ἰδόληεο ηὴλ Μαξηὰκ ὅηη ηαρέσο ἀλέζηε 

θαὶ ἐμιζελ, ἠθνινύζεζαλ αὐηῆ δόμαληεο 

ὅηη ὑπάγεη εἰο ηὸ κλεκεῖνλ ἵλα θιαύζῃ 

ἐθεῖ. 

 
32  Ἡ νὖλ Μαξηὰκ ὡο ἦιζελ ὅπνπ ἦλ 

Ἰεζνῦο ἰδνῦζα αὐηὸλ ἔπεζελ αὐηνῦ πξὸο 

ηνὺο πόδαο ιέγνπζα αὐηῷ· θύξηε, εἰ ἦο 

ὧδε νὐθ ἄλ κνπ ἀπέζαλελ ὁ ἀδειθόο. 

 
33  Ἰεζνῦο νὖλ ὡο εἶδελ αὐηὴλ θιαίνπζαλ 

θαὶ ηνὺο ζπλειζόληαο αὐηῆ Ἰνπδαίνπο 

θιαίνληαο, ἐλεβξηκήζαην ηῷ πλεύκαηη θαὶ 

ἐηάξαμελ ἑαπηὸλ 

  
34  θαὶ εἶπελ· πνῦ ηεζείθαηε αὐηόλ; 

ιέγνπζηλ αὐηῷ· θύξηε, ἔξρνπ θαὶ ἴδε. 

 
35  ἐδάθξπζελ ὁ Ἰεζνῦο. 

 
36  ἔιεγνλ νὖλ νἱ Ἰνπδαῖνη· ἴδε πῶο ἐθίιεη 

αὐηόλ. 

 
37  ηηλὲο δὲ ἐμ αὐηῶλ εἶπαλ· νὐθ ἐδύλαην 

νὗηνο ὁ ἀλνίμαο ηνὺο ὀθζαικνὺο ηνῦ 

ηπθινῦ πνηζαη ἵλα θαὶ νὗηνο κὴ 

ἀπνζάλῃ; 
  
38  Ἰεζνῦο νὖλ πάιηλ ἐκβξηκώκελνο ἐλ 

ἑαπηῷ ἔξρεηαη εἰο ηὸ κλεκεῖνλ· ἦλ δὲ 

ζπήιαηνλ θαὶ ιίζνο ἐπέθεηην ἐπ᾽ αὐηῷ. 
  
39  ιέγεη ὁ Ἰεζνῦο· ἄξαηε ηὸλ ιίζνλ. ιέγεη 

αὐηῷ ἡ ἀδειθὴ ηνῦ ηεηειεπηεθόηνο 

Μάξζα· θύξηε, ἤδε ὄδεη, ηεηαξηαῖνο γάξ 

ἐζηηλ. 

 
40  ιέγεη αὐηῆ ὁ Ἰεζνῦο· νὐθ εἶπόλ ζνη ὅηη 

ἐὰλ πηζηεύζῃο ὄςῃ ηὴλ δόμαλ ηνῦ ζενῦ; 

 
41  ἦξαλ νὖλ ηὸλ ιίζνλ. ὁ δὲ Ἰεζνῦο ἦξελ 

ηνὺο ὀθζαικνὺο ἄλσ θαὶ εἶπελ· πάηεξ, 

εὐραξηζηῶ ζνη ὅηη ἤθνπζάο κνπ. 
 

 
42  ἐγὼ δὲ ᾔδεηλ ὅηη πάληνηέ κνπ ἀθνύεηο, 

ἀιιὰ δηὰ ηὸλ ὄρινλ ηὸλ πεξηεζηῶηα εἶπνλ, 

 

28
 E tendo dito isto, foi embora e chamou 

Maria sua irmã em segredo dizendo: «O 

mestre está aí e chama-te.» 
 

29
 Esta, quando ouviu levantou-se 

depressa e foi até ele. 
30

 –Jesus ainda não tinha chegado à aldeia 

mas estava ainda no lugar onde Marta o 

encontrara.– 
31

 Os judeus 
*pois

 que estavam com ela na 

casa e a consolavam, vendo que Maria 

depressa se levantara e tinha saído, 

seguiram-na, pensando que partiu para o 

monumento 

para que ali chorasse. 
32

 Maria 
*pois

, quando chegou onde estava 

Jesus, vendo-o, caiu-lhe aos pés, dizendo-

lhe: «Senhor, se tivesses estado aqui, não 

teria morrido meu irmão.» 
33

 Jesus 
*pois

, como visse ela chorando e os 

judeus que vieram com ela chorando 

também, se emocionou no espírito e 

perturbou-se 
 

34
 e disse: «Onde o colocaste?» 

Diziam-lhe: «Senhor, vem e vê.» 
35

Jesus verteu lágrimas. 
36

Disseram 
*pois

 os judeus: «Vê como o 

queria bem.» 
37

 Alguns dentre eles porém diziam: «Não 

podia este que abriu os olhos do cego 

fazer (para) que também este não 

morresse? 

 
38

 Jesus 
*pois

, de novo emocionado em si 

mesmo, foi ao monumento. –Era uma 

caverna e uma pedra estava deitada em 

cima.– 
39

 Diz Jesus: «Tirai a pedra.» Diz-lhe a 

irmã do falecido, Marta: «Senhor, já 

cheira mal, pois já é o quarto dia.» 
 
40

 Diz-lhe Jesus: «Não te disse que, se 

acreditares , verás a glória de Deus?» 
41

 Tiraram 
*pois

 a pedra. Jesus porém 

elevou os olhos para cima e disse: «Pai, 

agradeço-te porque me escutaste. 
42

 Porém eu sabia que sempre me escutas, 

mas, por causa da multidão estando-em-
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ἵλα πηζηεύζσζηλ ὅηη ζύ κε ἀπέζηεηιαο. 
 

 
43  θαὶ ηαῦηα εἰπὼλ θσλῆ κεγάιῃ 

ἐθξαύγαζελ· Λάδαξε, δεῦξν ἔμσ. 

 
44  ἐμιζελ ὁ ηεζλεθὼο δεδεκέλνο ηνὺο 

πόδαο θαὶ ηὰο ρεῖξαο θεηξίαηο θαὶ ἡ ὄςηο 

αὐηνῦ ζνπδαξίῳ πεξηεδέδεην. ιέγεη αὐηνῖο 

ὁ Ἰεζνῦο· ιύζαηε αὐηὸλ θαὶ ἄθεηε αὐηὸλ 

ὑπάγεηλ. 

 
45  Πνιινὶ νὖλ ἐθ ηῶλ Ἰνπδαίσλ νἱ 

ἐιζόληεο πξὸο ηὴλ Μαξηὰκ θαὶ 

ζεαζάκελνη ἃ ἐπνίεζελ ἐπίζηεπζαλ εἰο 

αὐηόλ· 

 
46  ηηλὲο δὲ ἐμ αὐηῶλ ἀπιζνλ πξὸο ηνὺο 

Φαξηζαίνπο θαὶ εἶπαλ αὐηνῖο ἃ ἐπνίεζελ 

Ἰεζνῦο. 

 
47  Σπλήγαγνλ νὖλ νἱ ἀξρηεξεῖο θαὶ νἱ 

Φαξηζαῖνη ζπλέδξηνλ θαὶ ἔιεγνλ· ηί 

πνηνῦκελ ὅηη νὗηνο ὁ ἄλζξσπνο πνιιὰ 

πνηεῖ ζεκεῖα; 

 
48  ἐὰλ ἀθῶκελ αὐηὸλ νὕησο, πάληεο 

πηζηεύζνπζηλ εἰο αὐηόλ, θαὶ ἐιεύζνληαη νἱ 

Ῥσκαῖνη θαὶ ἀξνῦζηλ ἡκῶλ θαὶ ηὸλ ηόπνλ 

θαὶ ηὸ ἔζλνο. 

 
49  εἷο δέ ηηο ἐμ αὐηῶλ Κατάθαο, ἀξρηεξεὺο 

ὢλ ηνῦ ἐληαπηνῦ ἐθείλνπ, εἶπελ αὐηνῖο· 

ὑκεῖο νὐθ νἴδαηε νὐδέλ, 

 
50  νὐδὲ ινγίδεζζε ὅηη ζπκθέξεη ὑκῖλ ἵλα 

εἷο ἄλζξσπνο ἀπνζάλῃ ὑπὲξ ηνῦ ιανῦ θαὶ 

κὴ ὅινλ ηὸ ἔζλνο ἀπόιεηαη. 

 
51  ηνῦην δὲ ἀθ᾽ ἑαπηνῦ νὐθ εἶπελ, ἀιιὰ 

ἀξρηεξεὺο ὢλ ηνῦ ἐληαπηνῦ ἐθείλνπ 

ἐπξνθήηεπζελ ὅηη ἔκειιελ Ἰεζνῦο 

ἀπνζλῄζθεηλ ὑπὲξ ηνῦ ἔζλνπο, 

 
52  θαὶ νὐρ ὑπὲξ ηνῦ ἔζλνπο κόλνλ ἀιι᾽ 

ἵλα θαὶ ηὰ ηέθλα ηνῦ ζενῦ ηὰ 

δηεζθνξπηζκέλα ζπλαγάγῃ εἰο ἕλ. 

 
53  ἀπ᾽ ἐθείλεο νὖλ ηο ἡκέξαο 

ἐβνπιεύζαλην ἵλα ἀπνθηείλσζηλ αὐηόλ. 

 
54  Ὁ νὖλ Ἰεζνῦο νὐθέηη παξξεζίᾳ 

πεξηεπάηεη ἐλ ηνῖο Ἰνπδαίνηο, ἀιιὰ 

ἀπιζελ ἐθεῖζελ εἰο ηὴλ ρώξαλ ἐγγὺο ηο 

ἐξήκνπ, εἰο θξαὶκ ιεγνκέλελ πόιηλ, 

θἀθεῖ ἔκεηλελ κεηὰ ηῶλ καζεηῶλ. 
 

redor, eu disse, para que acreditem que tu 

me enviaste. 
43

 E tendo dito isto, exclamou em alta voz: 

«Lázaro, adiante, fora.» 
44

 Saiu o que morrera, ligado com faixas 

nos pés e nas mãos e a face dele estava 

envolta num sudário. Diz-lhes Jesus: 

«Desligai-o e deixa-o ir» 

 
45 

Muitos 
*pois

 dentre os judeus que tinham 

vindo a Maria e tendo enxergando o que 

{Jesus} fizera acreditaram nele. 
 

46 
Alguns porém dentre eles foram-se para 

os fariseus e disseram-lhes o que fizera 

Jesus. 
47

Os sumos sacerdotes e os fariseus 

reuniram 
*pois

 o sinédrio e diziam: «Que 

devemos fazer, 

porque este homem faz muitos sinais? 
48

Se o deixamos fazer assim, todos 

acreditarão nele e os romanos virão e nos 

tirarão tanto o lugar como a nação.» 
 

49
 Um dentre eles (porém), Caifás, – sendo 

sumo-sacerdote daquele ano– disse-lhes: 

«Vós não sabeis nada. 
50

 Não raciocinais que importa para vós 

(para) que um só homem morra pelo povo 

e não todo o povo pereça. » 
51 

–Isto não disse de si mesmo, mas sumo 

sacerdote sendo daquele ano profetizou 

que Jesus morreria pela nação, 
 
52

 e não só pela nação, mas para que 

também os filhos de Deus dispersos 

fossem reunidos na unidade.– 
53

 A partir daquele dia 
*pois

 resolveram que 

o matariam. 
54

 Jesus 
*pois

 não andava no claro entre os 

judeus, mas foi-se daí para a região perto 

do deserto, para a cidade chamada Efraim, 

e ali permaneceu com os discípulos. 
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2.1.2 Crítica literária, história da tradição, crítica textual e questões lexicográficas 

a) Crítica literária 

A perícope que acabamos de ler é no Quarto Evangelho uma das mais instigantes, 

suscitando diversas questões e consequentes interpretações ao longo da história. Num 

primeiro olhar verifica-se, sem muito esforço, que se trata da mais extensa narrativa deste 

evangelho, perdendo apenas para a da Paixão (18,1 – 19,42); além disto, saltam aos olhos 

marcas do estilo joanino, tais como: o entrelaçamento de narrativa e diálogos, as duplicações, 

a identificação detalhada dos personagens e a linguagem sui generis, o que permite considerá-

la uma “narrativa única e contínua”
8
. 

A coerência de um texto canonizado não o exime da crítica literária, pelo contrário, 

sua coesão mesma pode ser o indício de que passou por trabalhos redacionais, comportando 

diversas fases ou etapas num processo de gestação longo ou curto, feito por uma ou várias 

mãos. O próprio texto traz cicatrizes que revelam traços de remodelações a que possivelmente 

fora submetido. Neste sentido, a crítica literária tem sua utilidade quando ajuda a responder 

questões desta ordem.  

Para ver como isso se dá no caso de nossa perícope, tomaremos como ponto de 

partida e fundamentação o estudo e análise realizados por Alain Marchadour em sua obra 

Lazare: histoire d’un récit, récits d’une histoire.  Ao tratar da pré-história do texto, o exegeta 

francês concorda que o Evangelho de João foi formado aos poucos e que “antes de constituir 

uma parte integrante da narração global, a ressurreição de Lázaro existia de modo 

autônomo”
9
, e passando em revista algumas exegetas

10
 expôs suas tentativas de reconstruir 

um texto primitivo que tivesse dado origem à narrativa que hoje lemos. Para exemplificar este 

tipo de trabalho, consideremos a reconstrução de Wilkens tal como apresenta Marchadour: 

1. Havia um doente, Lázaro de Betânia. 

3. Suas irmãs enviaram então dizer a Jesus: “Aquele que tu amas está 

doente.” 

17. À sua chegada, Jesus o encontra já no túmulo. 

33. Jesus, quando os viu chorar, tremeu em seu espírito e se perturbou. 

34. E ele disse: “Onde vocês o puseram?” 

35. Eles lhe disseram: “Senhor, vem e vê.” 

                                                 
8
 Cf. DODD, A interpretação, p. 479. 

9
 MARCHADOUR, Lazare, p. 34. A partir desse ponto, todas as citações deste autor e obra serão traduções 

nossas do original em francês. 
10

 São eles: Spitta; Bultmann; Wilkens; Fortna; Boismard e Lamouille, grandes representantes da escola 

histórico-crítica. 
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38. Jesus chegou então ao túmulo. Era uma gruta e uma pedra estava posta 

sobre ela. 

39. Jesus disse: “Levantem a pedra.” 

41. Eles levantaram a pedra. 

43. E gritou com voz forte: “Lázaro, venha para fora.” 

44. O morto saiu, os pés e as mãos amarradas por faixas e o rosto coberto 

com um pano. Jesus lhes disse: “Desamarre-o e deixe-o ir”
11

. 

 

Assim a narrativa primitiva de Lázaro, segundo Wilkens, estaria muito próxima das 

narrações de milagres que encontramos nos evangelhos sinópticos. Entretanto, conforme a 

avaliação de Marchadour, Wilkens eliminou totalmente os traços querigmáticos do texto e 

reduziu os personagens a dois: Jesus e Lázaro, além disso, omitindo o nome das irmãs, 

relegou ao segundo plano a relação familiar entre Marta, Maria e Lázaro, tão marcante no 

texto final. 

O esforço na busca de uma narração primitiva certamente tem seu valor, entretanto, a 

supressão de elementos não deixa de interferir e prejudicar a compreensão teológica
12

 da 

narrativa. Isto, no caso de João, parece ser mais grave, pois a teologia joanina depende muito 

da sua forma de apresentar os diálogos, da sua insistência na identificação dos personagens, 

na dimensão querigmática e até mesmo nas duplicações, coisas que Wilkens simplesmente 

eliminou. 

A maioria dos autores citados na revisão de literatura em nosso primeiro capítulo, 

cada um a seu modo, reconhece a dificuldade de se processar as questões crítico-literárias, 

históricas e de tradição acerca dessa perícope. Embora mencionem algumas tentativas, ou se 

empenhem na elaboração de uma hipótese de reconstrução, acabam concluindo que a forma 

atual do relato mostra-se como um conjunto narrativo coeso, e por isso, podem até chegar a 

considerar “supérfluo o esforço de procurar estágios mais „puros‟ da narrativa, porque a 

leitura do texto como está revela um sentido coerente, ainda que por vezes misterioso – o que 

é normal no Evangelho de João”
13

. 

                                                 
11

 WILKENS apud MARCHADOUR, Lazare, p. 45-46. 
12

 Em seu comentário ao Evangelho de João, Brown também avalia com reservas a proposta de Wilkens: “Já 

dentro do relato, se fez com que o milagre respondesse às intenções da teologia joânica, mas não podemos 

admitir a teoria de Wilkens de que, suprimindo tudo o que é teologia joânica, possamos estabelecer a forma 

original do relato na tradição primitiva. Se a teologia joânica tem suas raízes nas palavras de Jesus, como cremos 

que ocorre realmente, não podemos estar seguros de que já não se encontrassem na forma mais antiga do relato, 

mesmo que embrionariamente, os temas teológicos que agora se destacam claramente no evangelho de João” 

(BROWN, El Evangelio según Juan, vol. 1, p. 751. Tradução nossa. Grifo do autor). 
13

 KONINGS, Evangelho segundo João, p. 219. Na mesma direção ver: SCHNACKENBURG, El Evangelio 

según San Juan, vol. 2, p. 392. 
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Para Marchadour, as tentativas de encontrar uma narração primitiva para esse 

episódio, esbarram em diversas dificuldades impostas pelo próprio texto. Segundo ele, a 

amplidão da narração em João, se comparada com os outros dois relatos de “ressurreição” nos 

sinópticos
14

 contrasta com a simplicidade destes últimos. Além disso, o fio narrativo é 

constantemente interrompido por longos discursos e, “os exegetas não hesitam em 

transformar „interrupção‟ em „interpolação‟”
15

, tal como fez Bultmann, que desconfiando da 

homogeneidade deste e de outros episódios no Quarto Evangelho
16

, os reconstruiu a seu 

modo.  

 

b) A história da tradição 

Quanto às questões relativas à história da tradição, deve-se, antes de qualquer coisa, 

levar em consideração a especificidade do Quarto Evangelho. Os sinópticos, como a própria 

designação sugere, encontram entre eles mesmos paralelos de “versões diferentes de um 

mesmo evento”
17

, e cada vez mais se afirma entre os exegetas que João, mesmo que tenha 

conhecido algum dos sinópticos (Mc e/ou Lc são os mais indicados), este não foi para o 

evangelista uma “fonte em sentido extensivo”
18

. Segundo Udo Schnelle, somente seis 

narrativas de João, com exceção da tradição sobre a paixão, se encontram também nos 

sinópticos
19

, confirmando que João é muito livre com relação à tradição.  

Assim, dois grupos de tendências opostas se aventuram na pesquisa sobre a história 

da tradição para o Quarto Evangelho: o primeiro grupo defende que João usou fontes (dos 

sinais + fonte oral particular); o outro sustenta a independência do Quarto Evangelho de 

qualquer tipo de fonte
20

.  

Dentre os exegetas representantes do primeiro grupo, consideremos a hipótese de 

Schnackenburg sobre a história da tradição do episódio de Lázaro. Segundo ele, o evangelista 

                                                 
14

 Cf. Mt 9,18-26 e par.; Lc 7,11-17. 
15

 MARCHADOUR, Lazare, p. 37. 
16

 As propostas de reconstrução elaboradas por Bultmann não só do episódio em análise, mas também no quadro 

geral do Quarto Evangelho, foram constantemente criticadas, diz-se que o Evangelho segundo João, passou a ser 

o “Evangelho segundo Bultmann”, tamanhas foram suas interferências no texto. 
17

 Ibid., p. 57. 
18

 SCHNELLE, Introdução à exegese, p. 82. 
19

 São elas: “Purificação do templo: Jo 2,13-22/Mc 11,15-18; cura à distância de um Βαζηιθόο: Jo 4,46-54/Mt 

8,5-13/Lc 7, 1-10; alimento para os cinco mil: Jo 6,1-13/Mc 6,32-44; Jesus anda sobre o mar: Jo 6,16-21/Mc 

6,45-52; unção em Betânia: Jo 12,1-8/Mc 14,3-9; entrada em Jerusalém: Jo 12,12-15/Mc 11,1-10” (Ibid., p. 83). 
20

 Fillion (1887) elaborou uma defesa piedosa, mas não plausível, sobre a originalidade do Quarto Evangelho. A 

partir da hipótese de ser um evangelho testemunhal, ele defende: “Vinte detalhes minuciosos demonstram que o 

narrador é uma testemunha ocular digna de fé que conta o que ele viu por seus olhos, ouviu com seus ouvidos e 

não outra coisa. Muitos anos no entanto se passaram; mas são João tinha a memória do coração que não esquece 

nada” (FILLION apud MARCHADOUR, Lazare, p. 158). 



 

49 

 

teve contato com uma suposta fonte dos sinais e com uma tradição oral sobre as quais 

trabalhou dando forma à narração que chegou até nós
21

. A partir disso, sugere que os 

versículos 1.3.6(?).17.18.33-34.38-39a.41a e 44 pertenceriam à fonte dos sinais, enquanto que 

os versículos 4.5.6.7-16.19-27.28-32.35-38.39b-40.41b-42 procederiam certamente do 

evangelista, devido a inúmeras características de seu estilo e de sua teologia, como voltaremos 

a ver mais adiante.  

A partir de uma pesquisa rápida nos sinópticos, fica difícil não conferir ao episódio 

de Lázaro um estatuto de originalidade. Não existe nos outros três evangelhos nenhum relato 

de “ressurreição” de mortos que se compare com este em análise, e nenhum dos que existem 

sinaliza para a “ressurreição” de um homem chamado Lázaro. A partir dessa constatação 

muitos autores se perguntam sobre o silêncio sinóptico acerca desse sinal, ao qual João parece 

dar tanta importância. 

Outros exegetas, apoiando-se no recurso da intertextualidade
22

, buscam vestígios da 

tradição, deslocando a atenção dos relatos de milagres de “ressurreição” (a filha do chefe da 

sinagoga e o filho da viúva de Naim) para aqueles que trazem os personagens nomeados em 

João (Lázaro, Marta e Maria). Desta forma, é na tradição lucana que as linhas de contato são 

mais visíveis, a saber, na parábola do homem rico e o pobre Lázaro (cf. Lc 16, 19-31) e na 

narração da entrada de Jesus em casa de Marta e Maria (cf. Lc 10, 38-42)
23

. Tomando esses 

relatos, sobretudo o da parábola do pobre Lázaro, alguns autores defendem que João a teria 

historicizado, ou seja, da parábola lucana ficou apenas com o tema da “ressurreição”, 

trabalhando sobre ele conforme seu interesse teológico.  

Outras conexões, entretanto, menos prováveis, podem ser encontradas na tradição 

marcana da unção em Betânia (cf. Mc 14,3-9), ou ainda nos escritos veterotestamentários  a 

respeito das “ressurreições” operadas pela intervenção do profeta Elias (cf. 1Rs 17,17-24) e 

do profeta Eliseu (cf. 2Rs 4,29-37). Para o primeiro caso, a relação se justifica mais pela 

conexão entre a “ressurreição” de Lázaro e unção em Betânia pelo viés topográfico do que 

propriamente pela comparação de temas ou personagens; para o segundo, a conexão se dá 

                                                 
21

 Cf. SCHNACKENBURG, El Evangelio según San Juan, vol. 2, p. 393s. 
22

 Recorrer à intertextualidade tem também seus perigos, como bem advertiu Marchadour: “O fenômeno da 

intertextualidade frequentemente conduz os intérpretes a explicarem os personagens de João pelos de Lucas, 

correndo o risco de violar os efeitos de sentido próprios à narração joanina” (MARCHADOUR, Lazare, p. 118). 
23

 Ver: SCHNACKENBURG, El Evangelio según San Juan, vol. 2, p. 422-425. 
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apenas quando se considera que João conhecia esses casos de “ressurreição” de mortos, mais 

do que isto, que João conhecia esse tipo de gênero literário
24

. 

Nos trabalhos de comparação e aproximação entre os relatos e/ou os personagens, o 

que no fundo se busca é uma verdade histórica para o evento, como se o fato de existirem 

múltiplas referências de um mesmo episódio, ou a aparição de um personagem em diversos 

evangelhos, pudesse dar ao evento narrado o caráter de verdade histórica incontestável
25

. 

Sabemos que só isso não basta, pois o texto bíblico não é uma “transcrição fiel dos fatos reais 

nem uma janela dando para o mundo eventos dos quais ele seria suficiente para apagar as suas 

marcas lendárias e dogmáticas”
26

. De outro lado, existem autores que não hesitam em negar 

peremptoriamente a historicidade da “ressurreição” de Lázaro
27

.  

Com tudo isso, o debate sobre a história da tradição continua aberto, mas talvez, 

menos aceso do que no período de efervescência do método histórico-crítico. Contudo, a 

melhor saída para os impasses é ver o texto final “como texto joanino, pois também aquilo 

que foi retomado de textos anteriores torna-se parte do texto da última mão e deve ser 

entendido a partir deste”
28

. Além do mais, parece que as discussões levantadas pelos críticos 

da história da tradição com suas múltiplas hipóteses tocam apenas em pormenores e não se 

empenharam ainda numa comparação de questões propriamente teológicas. 

 

c) Crítica textual  

Com relação às questões de crítica textual, não encontramos nos comentários, nem 

nas edições críticas da Bíblia, nenhuma observação que pudesse influenciar na compreensão e 

interpretação da perícope. Entretanto, vale mencionar a ausência das palavras “e a vida” no v. 

25. A Bíblia de Jerusalém não grafa no texto tais palavras, mas informa em nota sua presença 

em outras traduções; já a TEB adota a adição no texto, mas não faz nenhuma observação 

sobre ela, assim também o faz a Bíblia do Peregrino.   

                                                 
24

 Cf. BLANK, O Evangelho Segundo João, vol. 1B, p. 258s. 
25

 Perguntando-se sobre a existência ou não de regras objetivas para separar o evento histórico da narração, 

Marchadour adverte: “A abordagem é complexa; ela é feita às vezes de intuição, de indícios textuais, mas 

também de pressuposições ideológicas. Por exemplo a exegese racionalista do séc. XIX elevou como axioma 

indiscutível que o maravilhoso e o dogmático são complementos enxertados tardiamente sobre o material 

evangélico” (MARCHADOUR, Lazare, p. 160s). 
26

 Ibid., p. 168.  
27

 Como foi o caso, por exemplo, de David F. Strauss (1835-1836): “De modo claro, declaramos que 

consideramos a história da ressurreição de Lázaro, não somente como improvável ao extremo, mas igualmente 

como privada de toda a evidência externa. E consideramos o capítulo em seu todo, [...] como o indício do caráter 

não autêntico do quarto evangelho” (STRAUSS apud MARCHADOUR, Lazare, p. 162). 
28

 BEUTLER, Das Johannesevangelium, p. 323. 
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 Transcrevemos a seguir o comentário de Marchadour sobre este caso: 

As palavras “e a Vida” faltam no P 45 (verossimilmente), em algumas 

versões da Vetus Latina, na Siríaca sinaítica, em Cipriano e Orígenes em 

parte. Mas a grande maioria dos manuscritos, e sobretudo os mais credíveis, 

conservam as duas expressões [a ressurreição e a vida]. Boismard reteve a 

fórmula curta porque ela está, segundo ele, mais de acordo com as outras 

fórmulas “Eu sou” em João. Mas os críticos atuais concordam com 

Schnackenburg [...] em não tratar as duas expressões como um pleonasmo. O 

conceito de vida amplia e universaliza o que é afirmado naquele da 

ressurreição
29

. 

 

Sobre a nossa perícope, no comentário textual de Metzger
30

 encontramos ainda o 

apontamento dos seguintes casos:  

 11,17 – existem quatro leituras variantes para téssaras ēdē hēméras. 

 11,21 – a omissão de kýrie na fala de Marta parece ser apenas o resultado de 

um descuido na hora da transcrição. 

 11,31 – entre dóxantes ou doxásontes, o primeiro vocábulo conta com o maior 

número de atestações e está presente nos manuscritos mais antigos. 

 11,50 – o pronome pessoal humĩn conta com sólido apoio e está de acordo com 

o tom desdenhoso das palavras finais do v. 49. A omissão em alguns 

manuscritos pode ter sido apenas acidental. 

 

d) Questões lexicográficas  

O texto suscita também alguns esclarecimentos de ordem lexicográfica. Limitar-nos-

emos a apresentar as observações acerca dos três verbos que expressam as atitudes de Jesus 

diante da morte. O primeiro deles é o verbo embrimaomai (vv. 33.38). Verbo problemático 

para os exegetas, devido os diversos sentidos que comporta: 

O verbo “embrimaomai”, aqui no aoristo médio, significa: tremer, 

resmungar, se indignar. “En tō pneumati” ou, mais adiante, “en heautō” 

indica que se trata de uma reação interior. No Novo Testamento alguns 

empregos deste verbo remetem a uma forma de indignação: Mt 9,30; Mc 

1,43; 14,5. Na Setenta (aqui muito diferente da versão hebraica), o verbo 

aparece apenas em Dn 11,30 em paralelo com o verbo “orgizō”: podemos 

ver nele um sentido de cólera. Em Lm 2,6 o substantivo está também em 

paralelo com “orgè”
31

. 
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 MARCHADOUR, Lazare, p. 29, nota 16. 
30

 METZGER, Un comentario textual, p. 198-200. 
31

 MARCHADOUR, Lazare, p. 30, nota 20. 
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O problema repousa no motivo que se dá ao sentimento de Jesus. Trata-se de uma 

reação à incredulidade dos que o cercam, mostrando descontentamento e severidade, ou 

devemos procurar outro motivo? Segundo Léon-Dufour, a primeira hipótese tem bastante 

aceitação entre os exegetas, ele mesmo chegou a defendê-la antes de sua Leitura do 

Evangelho segundo João. Entretanto, mudou de opinião quando ao analisar mais atentamente 

o contexto, constatou que esse tipo de leitura apoia-se mais em situações sinópticas (p. ex.: 

Mc 5,39 par.) do que na situação joanina que não comporta este tipo de interpretação pelos 

seguintes motivos: 

Não se consegue ver em Maria, que chora, uma incrédula, pois o narrador a 

apresenta como uma discípula fiel e amante. Identificada logo de início por 

seu gesto premonitório de ungir com perfume os pés de Jesus (11,2), ela foi 

situada na vertente do texto que orienta para a morte do próprio Jesus. Em 

seguida, é com presteza que ela corresponde ao apelo de Jesus transmitido 

por Marta; ao ver o Mestre, ela se lança a seus pés, gesto que Marta não fez e 

que exprime incontestavelmente o reconhecimento de um ser superior; 

depois confessa que sua presença teria impedido Lázaro de morrer
32

. 

 

Assim, Maria, a quem o verbo poderia estar ligado, não merece do Senhor nenhuma 

reprovação ou censura. Nela não existe nenhum sinal de incredulidade. Então a quem está se 

referindo o verbo? Segundo Léon-Dufour, é preferível interpretá-lo em relação a Jesus mesmo 

que se encontra na presença trágica da morte33, tanto a de seu amigo, quanto a sua própria. A 

plausibilidade desta interpretação é confirmada quando se considera os complementos “no 

espírito” e “em si”, bem como, o verbo tarássō (v. 33), também usado para expressar a reação 

de Jesus. 

Segundo Léon-Dufour esse segundo verbo, tarássō (conturbar-se), quando aparece 

em João remete ao contexto da Paixão (cf. 12,27; 13,21, etc.). Donde se conclui que “pela 

desolação de Maria que ele amava (v. 5) e em seguida pela observação dos judeus [...] Jesus 

se encontra diante da realidade da morte, não só a de Lázaro, mas também a sua [...] ele reage 

mediante uma luta interior”34, que prenuncia a sua agonia. 

Há ainda um terceiro verbo que expressa a reação de Jesus diante da cena marcada 

semanticamente pelo luto, pelo pranto e pela morte. Trata-se do verbo dakrýō (verter ou 

derramar lágrimas, cf. v. 35), atestado somente aqui em todo o Novo Testamento, revelando, 

portanto, uma densidade teológica sem igual. Este verbo se distingue do verbo kláiō (chorar, 

                                                 
32

 LÉON-DUFOUR, Leitura do Evangelho, vol.2, p. 295. 
33

Cf. ibid., vol.2, p. 295. 
34

 Ibid., vol.2, p. 296. 
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soluçar), frequentemente empregado em referência às lamentações e manifestações de luto35, 

como é o caso quando atribuído à Maria e aos judeus que a acompanham (cf. vv. 31.33). 

Assim, as lágrimas que Jesus derrama não se comparam ao choro dos enlutados. O verbo 

dakrýō exprime um sentimento profundo de Jesus e está acompanhado de perturbação 

interior, coisa que só o narrador sabe. Portanto, “são as lágrimas de Deus diante da morte que 

separa os seus. São ao mesmo tempo as lágrimas daquele que deve consentir na provação”, 

conclui Léon-Dufour36. 

 

2.1.3 O lugar da perícope de Lázaro na estrutura geral do Quarto Evangelho 

Existem muitas propostas de estruturação para o Quarto Evangelho. Maggioni em 

seu comentário apresenta algumas das mais conhecidas
37

, dentre as quais se destacam a de 

Dodd e a de Brown. O primeiro vê no final do cap. 12 uma divisão natural do Evangelho de 

João. Tal divisão corresponde àquela que encontramos em todos os evangelhos antes do relato 

da Paixão. Mas, em João, ela é mais visível. Deste modo, o Evangelho se divide em duas 

grandes partes: o Livro dos Sinais (212) e o Livro da Paixão (1320); o cap. 1 seria o 

proêmio
38

. Já Brown, procurando no próprio Evangelho de João critérios objetivos para 

efetuar uma divisão interna, distingue o que segue: Prólogo (1,1-18); Livro dos Sinais 

(1,1912,50); Livro da Glorificação (13,120,31) e o epílogo (21,125)
39

. 

 Depois da exposição das hipóteses, Maggioni as resume em três pontos. O primeiro 

corresponde à constatação de que é uma prática comum dividir o Evangelho em duas partes; o 

segundo diz respeito às dificuldades encontradas na subdivisão dessas partes, que, segundo 

ele, deve seguir critérios de ordem literária e temática, descartando quaisquer pretensões 

subjetivas
40

; por fim, no terceiro ponto, ele sugere a busca de um fio condutor para todo o 

Evangelho, o qual, em sua opinião, estaria na combinação de revelação e fé, onde cada 

episódio contendo uma revelação de Jesus obriga os leitores a tomarem a decisão de crer ou 

não
41

. 

Sobre o lugar que ocupa a nossa perícope no conjunto do Quarto Evangelho, Alain 

Marchadour discorre sobre três teorias, com seus respectivos representantes. A primeira, 

                                                 
35

 Cf. Mt 2,18; Mc 5,38 par.; Lc 7,32; At 9,39, etc. 
36

 LÉON-DUFOUR, Leitura do Evangelho, vol.2, p. 296. 
37

 Correspondem às propostas de Boismard, Lightfoot, Dodd, Van den Bussche e Brown. 
38

 Cf. DODD apud  MAGGIONI, O Evangelho de João, p. 257. 
39

 Cf. BROWN apud MAGGIONI, O Evangelho de João, p. 258s. 
40

 Cf. MAGGIONI, O Evangelho de João, p. 259. 
41

 Cf. ibid., p. 259. 
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proposta por Christoph Rau, defende que Jo 11 é o centro de todo o Evangelho; a segunda, a 

mais “clássica”, contando com o apoio da maioria dos exegetas
42

, considera que o episódio de 

Lázaro faz parte da conclusão da primeira parte do Evangelho que termina no cap. 12; por 

fim, a terceira, menos propagada, mas nem por isso, menos plausível, é aquela que considera 

Jo 11 como a abertura do relato da Paixão
43

. Depois de ter exposto cada uma delas, 

Marchadour conclui: “O episódio de Lázaro faz parte de um projeto narrativo mais vasto. No 

grande livro elaborado pelo autor, ele ocupa um lugar de dobradiça perfeita que podemos 

dificilmente arrancar da primeira parte, mas tampouco injustamente privá-lo da segunda”
44

. 

Esta é a posição que adotamos neste trabalho. 

 

2.2 Análise de Jo 10,40 – 11,54 

2.2.1 O texto e seu contexto: delimitação da perícope 

Para o episódio de Lázaro não existe um consenso quanto à sua estruturação. Essa 

depende da delimitação que fazem os autores. Alguns veem em 10,40-42 uma inclusão com 

1,28, servindo de conclusão ao conjunto de 1,1910,42, por causa da volta ao lugar do 

primeiro episódio, Betânia além do Jordão; outros, porém, preferem ver aí o início do 

episódio de Lázaro, pois esses versículos fornecem o quadro geográfico para o último sinal da 

vida pública de Jesus, como nos informa Konings
45

. 

Considerando o que foi dito acima sobre a estrutura do Evangelho de João em seu 

contexto amplo
46

, o episódio de Lázaro (Jo 10,4011,54)
47

 situa-se na primeira parte do 

Evangelho conhecida como Livro dos Sinais, que, por sua vez, pode ser subdividida em 

outras duas partes: na primeira, Jesus dá início aos sinais que revelarão gradativamente o dom 

de Deus e exigirão, por parte dos ouvintes, a opção de fé em acatar ou rejeitar tal revelação 

(1,194,54); na segunda parte (5,112,50) verifica-se um crescendo conflituoso entre os que 

rejeitam tal revelação e o próprio Jesus, rejeição que culminará com sua morte (19). Aliás, a 

decisão do sinédrio pela morte de Jesus encontra no milagre da “ressurreição” de Lázaro o 

motivo derradeiro: “Então, a partir desse dia, resolveram matá-lo” (11,53).  

                                                 
42

 Para nomear alguns dos que defendem esta teoria, Marchadour cita: Bultmann, Schnackenburg, Brown, 

Feuillet e Van den Bussche. 
43

 Para os detalhes destas três hipóteses, ver: MARCHADOUR, Lazare, p. 91-110. 
44

 Ibid., p. 110. Grifo nosso. 
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 Cf. KONINGS, Evangelho segundo João, p. 218.  
46

 Prólogo (1, 1-18) + Livro dos Sinais (1, 1912,50) + Livro da Glória (13,120,31) + Epílogo (21, 125). 
47

 O mesmo corte encontramos em Léon-Dufour e Marchadour. 
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Os versículos que delimitam a perícope emolduram o texto e formam uma unidade 

literária com certa autonomia. Quando colocados em paralelo, as correspondências textuais e 

semânticas se tornam evidentes a partir do tema da retirada e da permanência de Jesus
48

: 

 

 

 

 

 

Antecede imediatamente esta perícope o episódio da Festa da Dedicação (10,22-39). 

Nesta ocasião, Jesus reafirma a sua identidade: “Eu e o Pai somos um” (10,30), “Sou Filho de 

Deus” (10,36) e é acusado de blasfêmia pelos judeus que querem apedrejá-lo, mas ele foge 

(10,39). Na sequência de nossa perícope, depois da informação do autor sobre a aproximação 

da festa da Páscoa e a expectativa pela participação de Jesus (11,55-57), encontra-se a 

narração da unção em Betânia (12,1-11), anunciada na prolepse de 11,2 quando Maria é 

apresentada como “aquela que ungira o Senhor”
49

. 

Vários autores defendem que a perícope em si é coerente e possui uma lógica interna 

verificável a partir de temas centrais como fé, morte e vida. Não obstante a profundidade do 

sentido que ela encerra, apresenta uma estrutura narrativa simples que pode ser recortada em 

sete partes
50

, ou cenas episódicas, como segue: 

 

I. 10,40-42: Cenário geográfico 

II. 11,1-6: Cena introdutória 

III. 11, 7-16: Jesus e seus discípulos 

IV. 11, 17-27: Jesus e Marta 

V. 11, 28-38: Jesus e Maria 

VI. 11, 39-44: A intervenção de Jesus 

VII. 11, 45-54: A condenação de Jesus 

 

                                                 
48

 Para o quadro comparativo, ver: LÉON-DUFOUR, Leitura do Evangelho, vol.2, p. 281. 
49

 Marchadour vê neste traço de enunciação de Maria a repetição de um esquematismo próprio de João que 

frequentemente qualifica seus personagens. Assim, Nicodemos é aquele que “vem de noite” (3,2; 19,39), Judas é 

“o traidor” (6,71), etc. (cf. MARCHADOUR, Lazare, p. 79).  
50

 Seguiremos esta divisão para a análise que faremos adiante (cf. ibid., p. 68s). 

10,40
 Ele partiu (apélthen)...  

para além do Jordão ... 

e aí permaneceu (émeinen). 

 

11, 54
 Ele partiu (apélthen)  

para a região próxima ao deserto...  

e aí permaneceu (émeinen) com 

seus discípulos. 
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Mesmo sendo o último dos “sinais”, a estrutura da “ressurreição” de Lázaro difere da 

dos demais, pois não traz nenhum discurso final de Jesus ou controvérsia sobre o milagre, 

como é o caso, por exemplo, do sinal do pão no cap. 6. Jesus fica em silêncio, da mesma 

forma que Lázaro, a respeito do pós-morte e pós-ressurreição. É como se o sinal falasse por si. 

 

2.2.2 Gênese literária: redação e gênero literário 

As questões da gênese literária estão ligadas àquelas da história da tradição. Nas 

investigações sobre um estrato primitivo para o episódio de Lázaro, a questão principal diz 

respeito à busca de uma fonte que o evangelista teria se servido para a elaboração do relato 

que chegou até nós. Tal busca, no caso específico de João, mostra-se mais difícil, quando se 

considera a originalidade do Quarto Evangelho em relação aos sinópticos. Assim sendo, neste 

tópico apresentaremos alguns elementos que podem indicar a gênese deste texto, procurando 

contatos entre ele e a história da tradição; a sua redação e o gênero literário.  

 

a) A redação 

Do que foi apresentado sobre a história da tradição, as diversas hipóteses, sem a 

possibilidade de consenso, deixam a questão em aberto. No entanto, uma coisa parece certa, a 

hipótese de que evangelista teria utilizado fontes para criar seu texto narrativo, mesmo que 

não seja possível precisar quais foram elas, não pode ser totalmente descartada. O episódio de 

Lázaro deve ter algo de histórico, mas não no sentido da história moderna. O histórico do 

relato deve ser procurado não tanto em sua gênese, mas na sua recepção ao longo do tempo, 

fazendo com que as sucessivas gerações de leitores se deparassem não com Lázaro, mas com 

aquele que lhe devolveu a vida.  

Aceitando a hipótese de que o evangelista tomou o material de que dispunha, oral ou 

escrito, e montou a sua narração, devemos nos perguntar: com qual propósito fez isso? A essa 

pergunta nos responde Schnackenburg. Depois de apontar quais seriam os versículos próprios 

do evangelista
51

, conclui: “Em tudo isso [trabalho de redação] a tendência dominante [do 

evangelista] é fazer do relato milagroso um „sinal‟ no sentido da teologia joanina. Com isso, o 

relato tomado da tradição adquire uma relevância teológica que supera em muito o propósito 

do primeiro narrador”
52

.  
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 Cf. p. 49 desta dissertação. 
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Com este comentário, Schnackenburg nos leva a procurar as marcas próprias do 

evangelista deixadas no texto. Ele está cheio de traços joaninos, tais como os simbolismos e 

dualismos (luz e trevas; vida e morte), as ambiguidades e mal-entendidos (“Lázaro dorme”), o 

amor de Jesus para com seus amigos, a glorificação do Pai e do Filho, a luta entre fé e 

incredulidade, a “hora” de Jesus já bem próxima etc. Trabalhando todos estes temas, o 

evangelista quer mostrar que o sinal da “ressurreição” de Lázaro engendra um sentido 

profundo para a fé, não só a fé na ressurreição, mas a fé “em Cristo que é para todos os 

homens „a ressurreição e a vida‟, e que ele o é por sua própria passagem pela morte”
53

. 

O episódio de Lázaro não pode ser tratado como uma simples obra de criação 

literária, mas também, não se pode sacralizá-lo a ponto de negar-lhe as características 

literárias. Assim sendo, é preciso levar em consideração que as narrativas evangélicas unem o 

querigmático e o narrativo, já que é “de natureza da narração evangélica contar aos homens as 

verdades eternas a partir das aventuras singulares de homens e de mulheres bem concretos 

colocados sobre o caminho histórico de Jesus de Nazaré”
54

. Considerando isso, podemos dizer 

que o evangelista não está preocupado com a verdade histórica
55

 daquilo que é apresentado 

em sua narrativa, nem mesmo, com a existência real deste ou daquele personagem, mas se 

preocupa com os problemas reais em sua comunidade que exigem dele uma resposta 

teológica. Certamente na comunidade joanina existiam Lázaros, Marias e Martas, amigos e 

amigas de Jesus que se deparando com o inevitável absurdo da morte, esperavam uma palavra 

de consolo que viesse da parte da fé. E em termos propriamente escatológicos, esperavam 

esclarecimentos acerca da crença na ressurreição dos mortos. 

O lugar que ocupa o relato no quadro geral do Evangelho também revela algo da 

intenção redacional do evangelista. O fato de João ter escolhido esse lugar e não outro para 

introduzir o maior dos sinais tem seus motivos. Como vimos acima, o episódio de Lázaro 

serve como dobradiça entre a primeira e a segunda parte do Evangelho. Maggioni explica da 

seguinte forma o que poderia estar por trás desta intenção:  

Estudando este caráter central percebe-se seu significado global: a 

prefiguração da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Lázaro é, por um 

lado, o gesto de Cristo que faz o drama se precipitar, convencendo as 

autoridades de condená-lo à morte (v. 53) e, por outro, o gesto que revela o 

significado profundo desta morte
56

. 
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 MARCHADOUR, Lazare, p. 192. 
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Enfim, para entender o trabalho realizado pelo evangelista, que tinha como propósito 

teológico-literário narrar os sinais realizados por Cristo a fim de que seus leitores cressem em 

Jesus, o Cristo e Filho de Deus, e para que crendo, tivessem vida em seu nome (cf. 20,31), 

escolheu o sinal do despertar de Lázaro do sono da morte, como o mais apto para expressar 

este objetivo, mostrando o que é para o cristão, de seu e de nosso tempo, o sentido profundo 

de ter a vida em Jesus. Como bem observou Brown, João se distingue dos sinópticos, não ao 

generalizar os motivos pelos quais Jesus despertou a hostilidade das autoridades judaicas, mas 

porque preferiu “eleger um só milagre e convertê-lo em paradigma de todos os demais [...] 

Todos os milagres de Jesus são sinais do que é e do que vem dar ao homem, mas nenhum 

deles aproxima tanto o sinal da realidade como no dom da vida”
57

. 

 

b)  Gênero literário 

Se a narração bíblica é também criação literária, então ela possui características 

próprias do estilo de obra escrita. Dentre essas características está o gênero literário que 

buscaremos explicitar para a perícope em análise. 

Como já vimos anteriormente, alguns autores na pesquisa das fontes tentaram 

reconstruir um texto primitivo que teria dado origem ao episódio de Lázaro. Nessa tentativa 

acabaram dando ao relato a estrutura de uma narração simples de milagre muito próxima das 

que encontramos nos evangelhos sinópticos. Mas, é preciso perguntar: realmente a nossa 

perícope se enquadra nesse gênero literário ou devemos procurar outro? 

Segundo Marchadour, a exegese cristalizou o gênero literário milagre a partir de uma 

estrutura básica que consiste na “descrição de uma situação de miséria, intervenção de Jesus, 

realização do milagre e reconhecimento do sinal”
58

. Embora se possa verificar esses motivos 

na narração de Lázaro, só isso não basta para enquadrá-la neste gênero, como demonstrou o 

exegeta francês, tampouco podemos considerá-la como uma narrativa de “milagre 

amplificado”
 59

. 
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Considerar esse sinal como um milagre qualquer pode fazer com que os leitores se 

prendam ao trecho da “ressurreição” material de Lázaro (11, 39-44) e, ficando no maravilhoso 

do sinal, não compreendam o sentido mais profundo que toda a narrativa quer transmitir: a fé 

em Jesus que é “a ressurreição e a vida”. 

Portanto, se quisermos considerar o episódio de Lázaro como um milagre, devemos 

levar em consideração que é um “milagre” ao modo particular de João, ou seja, como um 

sinal, com tudo o que isto significa para a teologia joanina. Segundo Konings, o termo 

“sinais” (gr. sēmeia) tem um sentido mais profundo do que o termo “milagres”, usado pelos 

outros evangelistas para designar as ações notórias ou admiráveis de Jesus. Os “sinais” no 

sentido joanino, não querem mostrar simplesmente que Jesus é um profeta credenciado por 

Deus, ou que Deus está com Ele, mas “visualizam também simbolicamente o que Jesus 

significa: [...] Não apenas comprovam que Deus está por trás de Jesus; mostram Deus em 

Jesus”
60

. Deste modo, o sinal da “ressurreição” de Lázaro quer significar que Jesus tem a vida 

em si mesmo, e por tê-la, pode transmiti-la a quem nele crer. 

 

2.3 Leitura sincrônica 

O que foi dito sobre a gênese do texto e a vasta gama de hipóteses levantadas sobre 

esse assunto gera mais ceticismo diante das teorias do que esclarecimentos sobre a teologia 

em si, por isso, aplicaremos o princípio da leitura canônica, recorrendo ao auxílio da análise 

narrativa, para extrair da perícope elementos que nos ajudem a ler o texto, não como a 

descrição de um fato histórico real, mas como uma narrativa da vida que está em Jesus. Vida 

que proporciona e dispensa aos que nele creem, aqui e agora. 

 

I. 10,40-42: Cenário geográfico 

Como já dissemos em outros lugares, a narração da “ressurreição” de Lázaro, em sua 

forma atual, deixa transparecer uma lógica narrativa coerente e está circunscrita em um tempo 

e espaço bem precisos. Assim, os trechos de 10,40 e 11,54 que narram duas saídas de Jesus – 

a primeira para a região do início de seu ministério, o “outro lado do Jordão”, e a segunda 

“para a região próxima do deserto, para a cidade chamada Efraim” – servem para inserir o 

episódio num quadro geográfico. É neste outro lado do Jordão que Jesus receberá a notícia da 

 
segundo ele, não se trata simplesmente de um aumento do milagre, mas sim de uma crescente representação 

daquilo que é esperado para os últimos dias (cf. MARCHADOUR, Lazare, p. 166s). 
60

 KONINGS, Evangelho segundo João, p. 398. 
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doença de Lázaro e demorará aí ainda dois dias, antes de atravessar o rio
61

 e sair em direção a 

Betânia para realizar o sinal decisivo que desencadeará sua condenação, morte, exaltação e 

glorificação. 

 

II. 11,1-6: Cena introdutória 

A narração do episódio propriamente dito tem como cena introdutória os vv. 1-6. 

Neles são apresentados os personagens
62

 de traços semânticos mais importantes: Lázaro (v. 

1), Maria e Marta (vv. 1.2.5). Jesus é desde o início o personagem principal, o único que não 

sai de cena. Aqui chama a atenção o fato da nomeação dos personagens e a descrição da 

relação familiar entre eles (duas irmãs e um irmão) e a relação de amizade que Jesus tinha 

com eles (v. 5).  

Lázaro primeiramente é apresentado pelo narrador como um enfermo (v. 1), mas 

logo esse estatuto muda, deixa de ser um doente qualquer chamado Lázaro
63

, para se tornar 

“aquele a quem o Senhor ama” (v. 3). As irmãs, igualmente amadas por Jesus (v. 5), 

desempenham papeis distintos na narração. Embora Maria receba as melhores referências e 

importância no início da narração, sobretudo na prolepse
64

 do v. 2, é Marta quem irá 

desempenhar um papel ativo no desenrolar da trama: é ela quem primeiro deixa o grupo 

enlutado, formado pelas irmãs e o grupo de judeus que foram consolá-las (v. 19) e sai ao 

encontro de Jesus (v. 20), para pôr-se ao lado do Senhor da vida e confessar sua fé nele (v.  

27). 

A fala enigmática de Jesus a respeito da natureza da doença de Lázaro (“não é para a 

morte”, v. 4), seguida da informação dada pelo narrador no v. 5 (“Porém, Jesus amava Marta 

e sua irmã e Lázaro”) antes de querer mostrar a negação de Jesus a um favor solicitado por 

suas amigas, apresenta o plano teológico-querigmático de toda a narrativa: o tema da 

glorificação de Deus e de seu Filho a partir do sinal de Lázaro. Desse modo, serve na narração 

para desencadear o motivo narrativo do suspense em torno do atraso de Jesus, como informa o 

narrador no v. 6 (“permaneceu no lugar onde estava dois dias”). Deparando-se com os dados 

                                                 
61

 Alain Marchadour tece um interessante comentário para este atravessar das águas por Jesus. Recorrendo à 

literatura bíblica e à literatura em geral sobre este tema, comenta: “o rio marca uma fronteira, separa dois lugares 

e se apresenta como obstáculo a transpor” (MARCHADOUR, Lazare, p. 70). 
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 Para uma leitura mais detalhada sobre o papel dos personagens na narração, ver: Ibid., p. 111-133; 

CASALEGNO, Para que contemplem, p. 303-305. 
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 “O nome Lázaro [...] significa „a quem Deus vem em socorro‟” (LÉON-DUFOUR, Leitura do Evangelho, vol. 

2, p. 286, nota 16). 
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 Entende-se por prolepse a manobra narrativa “que consiste em antecipar ou contar de antemão um 

acontecimento ulterior do ponto de vista da história contada” (MARGUERAT, Para ler as narrativas, p. 206).  
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contrastantes do amor e do atraso, o leitor se pergunta: Jesus não ama Lázaro e suas irmãs? 

Então, por que não sai imediatamente ao encontro deles? Do ponto de vista narrativo a 

observação de Jesus: “Esta enfermidade não é para a morte” (v. 4), “não significa, como o 

demonstra a história, que a doença não desembocaria num desenlace final, mas que as coisas 

não ficariam neste desenlace, que a morte não seria o fim”
65

. Assim, mesmo com a gravidade 

da situação, o leitor vai aos poucos sendo preparado para um desfecho que foge à lógica. 

 

III. 11,7-16: Jesus e seus discípulos 

Só depois que o quadro dramático é apresentado, a ação da trama pode ter início. 

Estamos na terceira seção da perícope (vv. 7-16), na qual encontramos o diálogo de Jesus com 

os discípulos. Depois de permanecer dois dias no lugar onde estava (v. 7), Jesus decide ir de 

novo à Judeia
66

 e convida os discípulos
67

 a voltarem com Ele. Os discípulos colocam objeções 

sobre a viagem, lembrando a Jesus e aos leitores das tentativas de apedrejamento que lá 

sucederam (cf. 8, 59 e 10,31); nessas circunstâncias, um retorno àquele lugar seria loucura.  

Nos vv. 9-10, Jesus apresenta uma metáfora
68

 sobre as horas do dia, empregando os 

símbolos da luz/trevas, dia/noite. O leitor do Evangelho já sabe que Jesus é a luz do mundo 

(cf. 8,12; 9,5), e por isso, pode concluir que quem tem essa luz “não tropeça”. Além disso, 

encontram-se aqui referências explícitas à obra que Jesus tem que realizar enquanto é dia (cf. 

9, 4), isto é, enquanto a sua “hora” não chega. 

Nos vv. 11-15 desenvolve-se um mal-entendido acerca do sono
69

 de Lázaro: este não 

está apenas dormindo, como entenderam os discípulos (v. 12), ele está morto (v. 15). A 

declaração de Jesus: “Lázaro morreu” além de esclarecer o mal-entendido, aponta para o tipo 

de ação que Jesus vai desempenhar quando for em direção à aldeia de Betânia. Se Lázaro já 

não vive, então, Jesus não vai realizar apenas mais uma cura de doente. Espera-se algo maior 
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 Cf. BLANK, O Evangelho segundo João, vol. 1B, p. 263. 
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 “Na intenção do evangelista «Judéia» equivale à Jerusalém, onde deve cumprir-se o destino de morte de 

Jesus” (SCHNACKENBURG, El Evangelio según San Juan, vol. 2, p. 401. Tradução nossa).  
67

 Ausentes na narração desde o episódio da cura do cego de nascença (9, 1-41), os discípulos reaparecem em 

cena. Para Schnackenburg, a presença deles neste e em outros sinais (bodas de Caná, multiplicação dos pães, 

etc.), mesmo que atuando de modo marginal, serve para chamar os leitores a meditarem com eles o sentido do 

sinal (cf. ibid., vol. 2, p. 401). 
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 Sobre esta metáfora ver: BLANK, O Evangelho segundo João, vol. 1B, p. 265s. 
69

 Konings relaciona o sentido bíblico do “dormir” e do “sono” (=morrer) com a ressurreição no batismo: “Como 

a assimilação do batismo à ressurreição de Cristo parece fazer parte da mais antiga teologia cristã (cf. Rm 6, 4-

5), e visto o caráter iniciático e mistagógico do Quarto Evangelho, é bastante provável que também aqui, como 

no cap. 9, João esteja proporcionando uma reflexão sobre o batismo e a vida nova „despertada‟ por Cristo” 

(KONINGS, Evangelho segundo João, p. 222). 
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do que isso, ainda mais quando Jesus lhes informa que por meio desta morte manifestar-se-á a 

glória de Deus e, ao mesmo tempo, também o Filho de Deus será glorificado
70

. 

No v. 16, Tomé parece compreender o sentido das palavras de Jesus dos vv. 9-10, e 

conclama os companheiros a irem à Judeia para aí morrer com ele
71

. Este “morramos com 

ele” coloca em paralelo a morte de Jesus e a de Lázaro, bem como, deixa entrever que o 

discipulado é o seguimento de Jesus até no compartilhamento de seu destino trágico. 

Como se pode notar, o tema da morte domina semanticamente toda esta terceira 

seção. Segundo Marchadour, este tema intercala habilmente quatro destinos: aquele de 

Lázaro, o de Jesus, o dos discípulos e aquele de qualquer sujeito universal que caminhe 

“durante o dia” (v. 9), ou seja, que caminhe seguindo os passos de Jesus. 

 

IV. 11,17-27: Jesus e Marta 

A quarta seção (vv. 17-27) corresponde ao centro da narração e traz o diálogo entre 

Jesus e Marta. No v. 17 o narrador apresenta, em forma de elipse
72

, cenário e tempo novos 

para a narração. Num período de dois dias, Jesus, tendo atravessado o Jordão, chega à região 

próxima de Betânia. Somando os dois dias de atraso, antes de sua decisão em partir (cf. v. 6), 

com estes outros dois de viagem, temos os “quatro dias” que Lázaro já se encontra sepultado. 

Esta informação é dada explicitamente pelo narrador somente no v. 39. Pelo efeito da elipse, o 

que ocorreu nesses dois dias não tem importância para a narração. O que se deve reter é que 

Lázaro já está morto há quatro dias
73

. Jesus chegou muito tarde, poderia concluir o leitor 

desatento. 

A informação geográfica do v. 18 acerca da distância entre Betânia e Jerusalém, 

serve para explicar a presença de “muitos judeus”
74

 que foram até à casa das irmãs para 

consolá-las no luto (cf. v. 19), mas também, pode ser uma indicação de que Jesus se aproxima 
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 Em termos de análise narrativa, aqui se enuncia o esperado para a “ação transformadora” do episódio de 

Lázaro, isto é, a mudança desta situação inicial de morte para a situação final de vida. Sobre esse recurso da 

análise narrativa ver: MARGUERAT, Para ler as narrativas, p. 58.  
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 “Na linguagem cristã, „morrer com Cristo‟ já é terminologia batismal conhecida (Rm 6,8; 2Cor 5,14)” 

(KONINGS, Evangelho segundo João, p. 222). 
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 Por elipse entende-se a “extrema rapidez da narração, que passa em silêncio um período da história contada; 

esse segmento temporal corresponde a um segmento nulo na narrativa” (MARGUERAT, Para ler as narrativas, 

p. 202). 
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 Segundo a crença judaica, a alma de um defunto volta nos três primeiros dias à sepultura para reunir-se 

novamente ao corpo morto, e só depois se separa definitivamente (cf. BLANK, O Evangelho segundo João, vol. 

1B, p. 268, nota 362).  
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 Quanto aos Judeus é possível verificar flutuações semânticas ao longo de todo evangelho, sobre isto ver: 

SCHNACKENBURG apud MARCHADOUR, Lazare, p. 116, nota 6. 
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cada vez mais da Judéia/Jerusalém
75

. A distância pode significar ainda o abismo que separa 

vida e morte. 

Montado o novo cenário, a narração prossegue e coloca Marta em ação. Ela, ao ouvir 

que Jesus estava a caminho, sai ao seu encontro, enquanto Maria permanece sentada em casa 

(cf. v. 20).  

O diálogo de Marta com Jesus concentra os desenvolvimentos teológicos mais 

significativos sobre o tema que nos interessa: a escatologia segundo João. A primeira parte 

deste diálogo (vv. 21-24) gira em torno de Lázaro, sua morte e a crença na ressurreição no 

último dia
76

. Na segunda parte (vv. 25-27), Jesus passa ao primeiro plano a partir de sua 

autoproclamação em linguagem simbólica
77

: “Eu sou a ressurreição e vida” (v. 25). Desse 

modo, o diálogo nos encaminha para o campo semântico da fé
78

 em Jesus e sua relação com o 

dom da vida.  

A fala de Jesus sobre a vida forma um paralelismo sinonímico (v. 25c-26b)
 79

:  

O que acredita em mim, mesmo se morrer, viverá 

e todo o que vive e acredita em mim, não morrerá em eternidade. 

Na primeira sentença a fé em Jesus é apresentada como adesão que leva à superação 

da morte de forma definitiva, a segunda, retoma e reforça o que foi dito na primeira. 

Entretanto, note-se que morte e vida em seu sentido biológico não são negadas (“mesmo se 

morrer”), mas ganham, a partir da autorrevelação de Jesus, um novo sentido que caracteriza a 

escatologia presente joanina. Sobre essa novidade consideremos o seguinte comentário de 

Josef Blank: 

Certamente nenhum homem está preservado da morte, nem mesmo o crente, 

como Jesus não foi preservado. A morte terrena do homem é, portanto, um 

constante ataque, um decisivo ataque contra a fé. Mas contra esta 

experiência tenebrosa, opressiva e sem saída, está a promessa de Jesus: 

mesmo que tenha morrido, ele viverá!
80
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 Na análise semântica do campo espacial da narrativa, Marchadour comenta: “[...] o espaço geográfico „Judéia‟ 

é qualificado massivamente como um lugar de doença, depois de morte para Lázaro, de risco de morte para os 
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76
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 Sobre a autorrevelação de Jesus em símbolos, ver: KONINGS, Evangelho segundo João, p. 156s. 
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 Ver: MARCHADOUR, Lazare, p. 138s. 
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 Cf. SCHNACKENBURG, El Evangelio según San Juan, vol. 2, p. 410. 
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 BLANK, O Evangelho segundo João, vol. 1B, p. 270s. 
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Com a pergunta final de Jesus: “Acreditas isto?”, o suspense narrativo ganha novo 

impulso e provoca a opção de fé de Marta e dos leitores. À pergunta, Marta responde 

afirmativamente em forma de profissão de fé: “Sim Senhor, eu tenho acreditado que tu és o 

Messias, o Filho de Deus que vem ao mundo” (v. 27). Desta confissão, não se pode concluir 

antecipadamente que Marta tenha compreendido o sentido mais profundo daquilo que disse 

Jesus a respeito da ressurreição. Ela crê, na verdade, nas palavras de Jesus enquanto 

reconhece nele o enviado escatológico: o Cristo, Filho de Deus
81

. Entretanto, segundo Léon-

Dufour, aqui há um caso raro nos Evangelhos, onde o “objeto da fé não é a pessoa de Jesus, 

mas aquilo que ele afirmou. Cabe ao próprio leitor responder”
82

. 

 

V. 11,28-38: Jesus e Maria 

Os vv. 28-30 servem de transição para esta quinta seção. Marta deixa 

temporariamente o papel de coadjuvante ao lado de Jesus para que Maria
83

 o ocupe. Esta 

seção está dominada pelo campo semântico do luto, como se pode notar a partir dos termos: 

consolo, sepulcro, choro, emoção. Marchadour destacou neste trecho o paralelismo criado 

pelo narrador acerca de Marta e Maria: “As duas irmãs encontram o mesmo personagem no 

mesmo lugar para conversar sobre um assunto idêntico”
84

 mas, não obstante a situação ser a 

mesma, o desfecho dar-se-á de maneira diferente. Segundo os comentadores, esta duplicação 

tem o sentido de mostrar duas atitudes diante do mistério da morte
85

. 

A transmissão da notícia de um convite à Maria: “O mestre está aí e te chama” (v. 

28), dito ao pé do ouvido, é também “um convite aos leitores para que com Maria se 

disponham a ir até Jesus e escutar sua palavra”
86

. Neste ponto, o recurso à análise narrativa 

também vem livrar a narração do alvo dos críticos, pois em nenhum momento do diálogo 
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 A confissão de Marta “corresponde perfeitamente à dos primeiros cristãos e em primeiro lugar à apresentação 

do Quarto Evangelho (cf. 20,31). Por meio de Marta, é a comunidade joanina que se expressa” (LÉON-

DUFOUR, Leitura do Evangelho, vol. 2, p. 293). 
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 Ibid., vol. 2, p. 292, nota 43. 
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e BLANK, O Evangelho segundo João, vol. 1B, p. 269. 
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 SCHNACKENBURG, El Evangelio según San Juan, vol. 2, p. 412. Tradução nossa. 



 

65 

 

entre Jesus e Marta se fez menção do chamado de Maria. O narrador conta aqui com a 

“competência do leitor”
87

 para completar as lacunas deixadas no texto devido à economia 

narrativa. Se Marta transmite o recado é porque de fato Jesus queria ver Maria também. 

A atitude de Maria quando se encontra com o Senhor no caminho merece destaque: 

“Maria, pois, quando chegou onde estava Jesus, vendo-o, caiu-lhe aos pés” (v. 32). Gesto que 

revela traços de fraqueza
88

 mas que, Maria, ao deixar o pranto e dirigir-lhe as mesmas 

palavras que disse sua irmã, se transforma numa atitude de alguém que confia naquele que 

poderia ter evitado que seu irmão morresse. 

 A partir do v. 33 o narrador faz o olhar do leitor se voltar para Jesus e sua reação 

diante da cena carregada de pranto e tristeza composta por Maria e os judeus que a 

acompanham. A reação de Jesus é expressa por meio de três verbos: comover-se (vv. 33.38); 

conturbar-se (v. 33) e derramar lágrimas (v. 35). Como já vimos, dependendo do modo como 

se compreende esses verbos ligados ao contexto imediato onde são empregados, os exegetas 

interpretaram de forma diferente a atitude de Jesus. 

O fato é que dentro da narração essas reações contrastam com o “senhorio de Jesus 

dominando a história e seu desenvolvimento”
89

, traço que prevalecera até este ponto. Segundo 

a alta cristologia joanina, Jesus tem conhecimento de tudo. Entretanto, a partir daqui, 

transparece em Jesus a estranha coexistência de poder e de fraqueza. Portanto, estas marcas de 

humanidade não podem ser entendidas, nem como um “faz de conta” para salvaguardar a 

divindade de Jesus, nem como uma exacerbação sentimentalista de Cristo, coisa que o próprio 

evangelista quis evitar ao utilizar um verbo diferente para o pranto de Jesus e o lamento dos 

judeus
90

. Talvez, seria oportuno tomá-las simplesmente como uma manifestação espontânea 

de Jesus diante do sofrimento humano e também de seu próprio sofrimento. Jesus chora no 

encontro com a morte de um amigo, com a morte de todos os homens e, não nos esqueçamos, 

também com a sua própria morte, já muito próxima.  

O que se passa no interior de Jesus só o narrador e os leitores sabem. Mas quando os 

judeus que acompanhavam Maria o veem “verter lágrimas” (v. 35) emitem sobre isso dois 

juízos diferentes: para alguns as lágrimas manifestam o amor de Jesus para com Lázaro (v. 

36), para outros servem como pretexto a um comentário cheio de malícia e desconfiança sobre 

o poder de Jesus: “Não podia este que abriu os olhos do cego fazer que também este não 
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morresse?” (v. 37). O leitor poderia concluir que sim. Mas como fora desde o começo 

advertido, sabe que a morte de Lázaro anuncia coisas maiores. Aqui já se entrevê uma divisão 

dos espectadores em face à atuação de Jesus, divisão essa que se agravará depois do sinal da 

“ressurreição” de Lázaro. 

O v. 38 encerra esta seção e põe finalmente todos os personagens em direção ao 

sepulcro. Cenário ao redor do qual se desenvolve a sexta seção (vv. 39-44), com a intervenção 

poderosa de Jesus em favor do amigo Lázaro. 

 

VI. 11,39-44: A intervenção de Jesus 

Chegando ao sepulcro, Jesus age imediatamente e ordena: “Tirai a pedra” (v. 39). 

Entretanto, sua ordem não é cumprida com a mesma impetuosidade com a qual a proferiu, 

pois o narrador fez um corte na ação e introduziu um breve diálogo entre Marta e Jesus (vv. 

39c-40). Talvez para dar maior ênfase ao sinal ou simplesmente para mostrar que a ordem não 

foi cumprida por resistência dos que o acompanham, ou ainda pela própria incredulidade 

deles na hipótese de que possa fazer algo para um defunto que jaz no sepulcro. 

Marta repentinamente objeta: “Senhor, já cheira mal, pois já é o quarto dia”. Esta 

reação choca o leitor, pois “contrasta com a grande certeza que ela havia demonstrado antes, e 

Jesus aparece ainda mais só diante do poder da morte. Entretanto, a função primordial da 

intervenção de Marta é enfatizar os quatro dias (cf. 11,17) e a corrupção do cadáver”
91

. 

Também podemos entender essa intervenção de Marta como uma oportunidade para 

esclarecer sobre em quê de fato ela crê: em Jesus ou no conteúdo da autorrevelação que ficou 

em suspenso em seu diálogo anterior? Por isso Jesus lhe indaga: “Não te disse que, se 

acreditares, verás a glória de Deus?” (v. 40)
92

. Na verdade a pergunta é direcionada aos 

leitores, pois Marta fora questionada apenas sobre sua crença. Nada lhe foi dito sobre a 

“glória de Deus”. Portanto, somente os que creem no que disse Jesus nos vv. 25-26 poderão 

contemplar o sinal que manifestará a glória de Deus. Mais do que contemplar, poderão 

experimentar em suas próprias vidas desde já.  

Depois da interrupção, a ordem é cumprida e retiraram a pedra (v. 41). O suspense é 

fortalecido. Todos os personagens estão no cenário e se perguntam com os leitores: Lázaro 
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sairá do túmulo? Talvez os mais incrédulos e desconfiados já haviam se protegido do 

insuportável cheiro da morte, tapando o nariz e prendendo a respiração
93

.  

Os vv. 41b-42 narram a oração de Jesus que levantando os olhos rendeu graças ao 

Pai, pelo sinal que ainda não se manifestou aos olhos dos espectadores. Como em outras 

partes da narração, aqui a “palavra precede o sinal, a revelação vem antes do evento”
94

. 

Conhecendo a fé dos que o rodeiam, Jesus profere a oração e a justifica: “Para que acreditem 

que tu me enviaste” (v. 42). Sobre esta oração de Jesus, Blank comenta explicitando seu 

sentido: 

Na imagem joânica de Jesus entra também sua oração como um diálogo com 

o Pai (cf. 12,27s; 17). Mas em João Jesus nunca ora para si mesmo. Sua 

oração, quando se trata de um pedido, é sempre em favor dos discípulos, dos 

crentes, do povo como tal. O apelo “Pai” com o qual começa a oração é 

típico de Jesus. O conteúdo da oração é sobretudo uma ação de graças por ter 

sido ouvido, e que aqui se refere concretamente ao milagre iminente. Assim 

o confirma o v. 42 ao dizer que Jesus sabe que Deus “sempre” o ouve e que, 

portanto, também aqui não tem necessidade de pedir explicitamente a 

realização do milagre. Ele está em comunhão plena e direta com Deus. Mas 

a oração se faz devido ao “povo que está ao redor dele”, “para que creiam 

que tu me enviaste”. Também aqui aparece claramente fundada uma última 

referência ao sentido teológico do “sinal”: assim como os outros sinais que 

Jesus operou até agora, também o mais importante deve levar ao 

reconhecimento de Jesus como “enviado de Deus”
95

. 

 

Jesus dá uma nova ordem, agora a Lázaro, gritando com voz forte: “Lázaro, vem 

para fora!” (v. 43). Aqui a narrativa atinge o clímax, entretanto, sem raios, trovões, tremores 

de terra ou qualquer coisa do tipo que pudessem dar mais destaque ao milagre. Lázaro ouve o 

grito de Jesus e sai imediatamente, mas ainda envolto em faixas e com o rosto coberto pelo 

sudário. 

Por fim, Jesus ordena aos espectadores: “Desligai-o e deixai-o ir” (v. 44). Essa 

ordem final dada por Jesus oferece à narração um primeiro desfecho. Sobre este auxílio 

dispensado a Lázaro, Konings comenta: “Ressuscitado, vivendo por Cristo, Lázaro precisa 

enxergar, caminhar, continuar o caminho da fé e do amor, ajudado pela comunidade”
96

. Como 

anunciado, acontece a “ação transformadora” da narrativa, Lázaro morto volta à vida, mesmo 

que tenha que voltar a morrer. O narrador foi coerente com o plano narrativo projetado para 

                                                 
93

 As representações artísticas e iconográficas deste episódio nos ajudam a visualizar as reações dos espectadores 

do milagre, como inspiração podemos contemplar o ícone da “ressurreição” de Lázaro, no Anexo I desta 

dissertação. 
94

 MARCHADOUR, Lazare, p. 88. 
95

 BLANK, O Evangelho segundo João, vol. 1B, p. 277.  
96

 KONINGS, Evangelho segundo João, p. 227. 
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este personagem: ele é desde o início “um personagem vazio, morto durante a maior parte da 

narração e ainda morto textualmente no momento de sua ressurreição”
97

, por isso, termina o 

episódio “deixando o leitor diante de Lázaro vivo, porém mudo sobre o que experimenta”
98

. 

O narrador poderia ter apresentado um desfecho mais alegre, festivo e estrondoso, 

com o reencontro das irmãs e o irmão redivivo. Mas opta pelo silêncio e se limita a descrever 

as reações das testemunhas do milagre que arrastarão o desfecho para mais longe, ou seja, 

para a condenação de Jesus pelo sinédrio (vv. 45-54).  

 

VII. 11,45-54: A condenação de Jesus 

Assim adentramos no segundo desfecho do relato de Lázaro. Diante do milagre, os 

judeus têm duas reações distintas: uns creram por terem visto o sinal (v. 45); outros vão e 

relatam aos fariseus o sucedido (v. 46). Os sinais operados por Jesus há tempos vinham 

preocupando as autoridades judaicas. Com este sinal soberano da “ressurreição” de Lázaro, a 

preocupação se intensifica, porque o acontecido fez com que muitos acreditassem nele. É 

preciso encontrar uma maneira de barrar a atuação de Jesus para que outros não creiam e a 

situação não tome maiores proporções, pensam os membros do sinédrio, que se reúnem para 

deliberar sobre o assunto (cf. v. 47). 

Com medo de que o seguimento de Cristo pudesse causar problemas com os romanos 

(cf. v. 48) e uma intervenção desastrosa destes tanto no âmbito religioso com a destruição do 

lugar (o Templo) quanto no âmbito civil (a nação), o sinédrio busca uma solução para o caso 

Jesus. 

Os vv. 49-52 narram a observação de Caifás, sumo sacerdote daquele ano, sobre o 

assunto. Sua reflexão, segundo o comentário do narrador, acaba sendo, sem querer, uma 

profecia: “Jesus morreria pela nação, e não só pela nação, mas para que também os filhos de 

Deus dispersos fossem reunidos na unidade”. Com isso, o narrador universaliza os efeitos da 

morte de Cristo desencadeada pelo episódio particular de Lázaro.  

Enquanto Jesus é deliberadamente condenado à morte (cf. v. 53) por ter “ressuscitado” 

um homem, as palavras do sumo sacerdote Caifás, recuperam o sentido particular do sinal de 

Lázaro, ou seja, fazer viver os que creem no doador escatológico da vida, mas, ao mesmo 

tempo, o universaliza: a morte e ressurreição de Jesus, prefigurada na “ressurreição” de 
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 MARCHADOUR, Lazare, p. 73. 
98

 LÉON-DUFOUR, Leitura do Evangelho, vol. 2, p. 300. 



 

69 

 

Lázaro, será fonte de vida não somente para a nação, mas para todos os filhos de Deus 

dispersos (cf. v. 52).  

O v. 54 encerra o episódio de Lázaro, mas não o fecha. Jesus se retira e permanece 

escondido com os discípulos na cidade de Efraim, pois, embora o espectro da morte o ronde e 

esteja bem perto, ainda não chegara a sua hora. Deste modo, mesmo com dois desfechos o 

narrador deixou a narrativa em aberto: por um lado temos Lázaro “ressuscitado”, mas 

totalmente mudo e, por outro, Jesus que dá vida sendo condenado à morte.  As aberturas 

instigam a curiosidade. Os fatos narrados estão cheios de sentido que convidam à 

interpretação. Acolhamos, pois, esse convite e avancemos para o próximo capítulo. 
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CAPÍTULO III: PISTAS HERMENÊUTICAS 

 

 

Como acabamos de ver, no texto que chegou até nós, o narrador deixou a narrativa 

aberta e disponível à interpretação. Da mesma forma que Lázaro morto espera ser “acordado” 

pelo grito potente de Cristo que lhe devolve a vida, podemos dizer que o texto também é um 

“cadáver literário”, esperando ser despertado pelo leitor
1
. Na história da interpretação, entre 

os personagens da narrativa, Lázaro é aquele que mais desperta a curiosidade dos leitores de 

todos os tempos, os quais insistem em dar-lhe voz e consistência à sua figura vazia. 

Entretanto, para que não haja desvios, devemos considerar de antemão que Lázaro 

foi inserido, pelo evangelista, num contexto preciso, num terreno cristão pós-pascal e daí não 

podemos retirá-lo sem que isso interfira no sentido da narração. Muitos romancistas do séc. 

XX cometeram este erro, como veremos mais adiante, e transformaram Lázaro a seu bel-

prazer. O desvencilharam da figura de Cristo e fizeram dele um homem sem fé e esperança, 

angustiado por ter voltado do sono da morte e por estar distante daquele que é a fonte de vida. 

Por isso, devolvê-lo à narrativa evangélica se torna uma tarefa fundamental. Esse será nosso 

intento neste capítulo, procurando retirar do texto a sua mensagem pragmática. Antes, porém, 

aprofundaremos os temas da vida e da morte que se mostraram importantes, na leitura que 

fizemos, para a compreensão da escatologia joanina. Só depois apresentaremos as pistas 

hermenêuticas que nos auxiliam na reta compreensão da mensagem teológica desta perícope. 

 

3.1 A vida (eterna) anunciada como dom e seu cumprimento no episódio de 

Lázaro 

Procurando ser fiel ao texto e conhecendo o projeto narrativo de João, neste último 

capítulo, apresentaremos um apanhado hermenêutico com pistas para a compreensão e 

interpretação do episódio da “ressurreição” de Lázaro dentro da perspectiva escatológica do 

                                                 
1
 Desenvolvemos esta analogia a partir da seguinte intuição de Daniel Marguerat: “Podemos dizer que o texto é 

como um defunto, como um cadáver, que a leitura acorda. Ele escapou de seu autor e de seu leitorado original 

[...] para se apresentar, na posteridade, àqueles e àquelas que desejarão lê-lo” (MARGUERAT, Para ler as 

narrativas, p. 2). 
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Evangelho de João. Perspectiva esta, enunciada já na perícope de Jo 5,19-30 onde aparece a 

promessa do dom da vida como uma das “obras maiores” (cf. v. 20) dispensada ao Filho pelo 

Pai para que a transmita a todos que nele crerem. Nesse trecho, João cita duas obras que o 

Filho vê o Pai fazer e também o faz: ressuscitar os mortos e exercer o julgamento (cf. vv. 21-

23). É sobre a primeira que nos debruçaremos aqui, por encontrarmos, por assim dizer, no 

episódio de Lázaro a realização desta promessa nos termos da “ressurreição”. 

Para Dodd e outros, a história da “ressurreição” de Lázaro é concebida de forma a 

apresentar um quadro da ressurreição como é descrita em 5,28
2
, ou seja, aquilo que é 

promessa no cap. 5, cumpre-se no cap. 11. Colocando em paralelo esta promessa e 

cumprimento, temos o seguinte quadro: 

 

5,28 A “ressurreição” de Lázaro 

Os que estão nos sepulcros Ele encontra Lázaro no sepulcro (11,17) 

ouvirão a sua voz Ele bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora!” (11,43) 

e sairão O morto saiu (11,44) 

 

Na perícope de Jo 5,19-30 encontramo-nos diante de um discurso de revelação que 

gira em torno do poder que o Pai confiou ao Filho de realizar as duas maiores obras 

escatológicas: dar a vida (zōopoiēsis) e julgar (krisis). Tais obras, outrora eram reservadas 

somente ao Pai, mas agora, cabem também ao Filho pelo amor que os une (cf. v. 20). Com 

essas afirmações evidenciam-se as relações existentes entre o modo de atuar de Jesus e o do 

Pai, ou melhor, o modo de Deus atuar por e em Jesus. 

No v. 21, a primeira obra – o poder de comunicar ou dar a vida – tem conotação 

soteriológica e quer mostrar Jesus como o representante e portador da soberania divina no 

mundo e, portanto, portador de “pleno poder de salvação sobre a vida e a morte do homem”
3
. 

Recebendo do Pai esse poder, Jesus pode ressuscitar os mortos, devolver a vida aos que jazem 

nos sepulcros, pois ele é, assim como o Pai, a própria Vida. 

Em conexão com essa primeira obra, aparece no v. 22 a segunda: o poder de julgar. 

Aqui é preciso deixar claro que a obra de “Deus partilhada pelo Filho, é a comunicação ao fiel 

                                                 
2
 Cf. DODD, A interpretação, p. 482. 

3
 BLANK, O Evangelho Segundo João, vol. 1B, p. 24. 
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da vida que um e outro possuem em si mesmos”
4
, lembrando que em João, não é 

primeiramente para o julgamento que Jesus exerce o poder de ressuscitar os mortos, mas sim 

para comunicar o dom da vida eterna ou a salvação aos que creram nele
5
. Essa tarefa se 

converte em julgamento a partir do momento em que uma pessoa, diante de Jesus Cristo, faz a 

sua opção. Se opta pela vida não vai a julgamento, ao contrário, se a rejeita já está julgada.  

Desse modo, é no acontecimento de Cristo, em sua pessoa histórica, que se torna 

presente o dom da vida e consequentemente o julgamento. “O juízo final não se cumprirá 

somente no futuro, mas aqui e agora, na tomada de posição diante do revelador de Deus (cf. 

3,19s; 16,8-11)”
6
. Note-se também, que a sentença não é dada nem pelo Pai nem pelo Filho, 

mas pelo próprio ser humano que se recusa a acolher esse dom enquanto, prefere mais as 

trevas-morte que a luz-vida. 

João abre o v. 24 com um duplo “amém”, assim como nos versículos 19 e 25. Este é 

um recurso literário utilizado pelo evangelista para chamar a atenção do leitor para algo que 

ele considera importante: quem ouve a palavra e nela crê já possui a vida eterna. E por possuí-

la está isento de julgamento, pois já “passou da morte para a vida”.  

Nos vv. 24-25, aparece a escatologia presente ou realizada: quem crê em Jesus tem a 

vida eterna (v. 24), “a hora já chegou e é agora” (v. 25). As realidades de juízo, condenação, 

ressurreição e vida eterna fazem parte dessa hora que já está aqui. Assim, os ouvintes de Jesus 

e hoje, nós, os leitores de João, partilhamos da mesma possibilidade deste dom. Dizemos 

possibilidade, pois ele está condicionado pela escuta da palavra daquele que se revela como 

Filho, e também pela crença Naquele que o enviou (cf. v. 24).  

Para a importante expressão “é agora” do v. 25, que dá atualidade à hora 

escatológica, Blank confere o seguinte significado:  

A expressão “virá a hora e ela agora já chegou...” sublinha a idéia de que o 

esperado futuro escatológico, esperado mas também temido, já é uma 

realidade atual. O “agora” é entendido quanto ao seu conteúdo e não como 

simples dado “cronológico”. Em última análise é o conteúdo que define esse 

“agora” e lhe confere sua urgência peculiar: a própria presença de Jesus. 

[...] Onde Jesus Cristo fala e onde ele é anunciado, aí está a hora 

escatológica, porque o próprio acontecimento cristológico representa uma 

reversão dos éons.
7
 

 

                                                 
4
 LÉON-DUFOUR, Leitura do Evangelho, vol. 2, p. 42. 

5
 Ideia enunciada em Jo 3,17: “Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o 

mundo seja salvo por ele”. 
6
 BLANK, O Evangelho Segundo João, vol. 1B, p. 29. 

7
 Ibid., vol. 1B, p. 33. Grifo do autor. 
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A partir dessa observação de Blank, podemos compreender melhor o episódio da 

“ressurreição” de Lázaro, pois a “própria presença de Jesus” junto ao sepulcro se torna 

relevante para a restituição da vida ao morto que jaz no sepulcro há quatro dias. A 

ressurreição esperada para o “último dia” foi transportada para o “agora” do tempo presente.  

Ainda com relação ao v. 25, a presença dos opostos morte-vida, compreendidos 

como dimensões fundamentais da índole antropológico-teológica, permite-nos pensar a morte 

considerando-a como um poder que atinge toda a humanidade, como algo que nos é 

inevitável, mas que na perspectiva da fé é ressignificada. Entretanto, para isso existe uma 

condição: aceitar a “oferta da vida divina, mediante uma decisão consciente”
8
 em favor de 

Jesus e sua Palavra que chama à vida e que é ou “tem a vida em si mesmo” (cf. v. 26) e, por 

isso, pode comunicá-la a quem nele crê, retirando-o do abismo da morte e livrando-o da 

condenação. 

Até esse ponto, tudo converge para a confirmação do caráter presente da escatologia 

segundo a óptica joanina. Entretanto, na sequência da perícope surgem algumas dificuldades, 

pois há uma mudança de perspectiva. Falar-se-á da escatologia futura. Segundo Brown, os vv.  

26-30 aparecem como uma duplicata da seção anterior com os mesmos temas, doravante, em 

perspectiva futura ou final.  O quadro
9
 a seguir apresenta as semelhanças verbais e as ideias 

entre as duas formas do discurso: 

 

vv. 26-30  vv. 19-25 

26 

27 

28 

28 

29 

30 

O poder de dar a vida é compartilhado pelo Pai e o Filho 

O poder de julgar é compartilhado pelo Pai e o Filho 

Reação de surpresa 

Chega uma hora (e é agora) em que os mortos ouvirão a voz do Filho 

Os que tiverem praticado a justiça (tiverem escutado) viverão 

O Filho nada faz por sua própria conta 

O Filho vê e ouve o que tem que fazer 

21 

22 

20 

25 

25 

19 

 

                                                 
8
 BLANK, O Evangelho segundo João, vol. 1B, p. 34. 

9
 Cf. BROWN, El Evangelio según Juan, vol. 1, p. 475. 
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Os exegetas explicam de diversas maneiras esta mudança de perspectiva
10

. Blank 

também considera estranho o fato de que depois de se ter acentuado a afirmação sobre a 

presença da hora escatológica (vv. 24-26), o evangelista tenha inserido aspectos sobre a futura 

ressurreição dos mortos. O v. 28 faz alusão a esta “hora”, no entanto, falta-lhe o detalhe “e é 

agora” do v. 25. Embora se trate do tema da ressurreição dos mortos, esses não são mais 

considerados como os “mortos em sentido existencial” ou “os espiritualmente mortos”, mas 

sim, aqueles que estão fisicamente mortos e jazem nos sepulcros, de onde sairão ao ouvirem a 

voz do Filho do Deus. Antes que considerarmos essa mudança como um acréscimo para 

corrigir a escatologia presente, como alguns sugeriram, devemos entendê-la como uma 

complementação, como defende Blank:  

Pois a ideia de que o presente, para o homem que encontra o Evangelho, tem 

uma importância salvífica decisiva, não é algo específico de João, mas uma 

concepção comum a todo o cristianismo. [...] Neste sentido o acréscimo é 

uma prova da “ortodoxia” nascente e de uma dogmática geral cristã
11

. 

 

Se, pelo que foi exposto, podemos concluir que o critério para o julgamento é o ouvir 

e aderir à palavra do Filho, devemos nos perguntar sobre a ressurreição daqueles que não 

puderam ouvi-lo, ou seja, daqueles que morreram antes de sua vinda. Com que critérios serão 

julgados? É para responder a essa questão que, segundo Léon-Dufour, no v. 29 menciona-se o 

juízo de acordo com o “bem” ou o “mal” que praticaram, numa referência direta à passagem 

de Dn 12,2: “E muitos dos que dormem no solo poeirento acordarão, uns para a vida eterna e 

outros para o opróbrio, para o horror eterno”. 

Assim sendo, não podemos considerar a vertente escatológica futura como um 

simples acréscimo de um redator eclesiástico, pois, como afirmou Léon-Dufour, querer retirar 

“do evangelista tudo o que se refere ao „último dia‟ equivale a negar-lhe a noção de uma 

história que avança para um termo, um acabamento absoluto, e levá-lo a contradizer os dados 

fundamentais da Escritura”
12

. Essa vida que para Lázaro morto é restituída, não é ainda a vida 

eterna que está como que reservada para um momento posterior, cujo dia não podemos 

precisar, mas que deve ser entendida como promessa aos que ouvem a Palavra do enviado de 

                                                 
10

 Ver, por exemplo, a análise de Beutler sobre três modelos de interpretação já citados no Primeiro Capítulo 

desta dissertação, cf. p. 30. 
11

 BLANK, O Evangelho Segundo João, vol. 1B, p. 37-38. 
12

 LÉON-DUFOUR, Leitura do Evangelho, vol. 2, p. 47. 
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Deus e a ela aderem, recebendo dele este dom escatológico da “vida que tem validade 

definitiva”
13

, desde agora, mas que depende da decisão pessoal em querer vivê-la já.  

Dito isso, a “ressurreição” de Lázaro serve como um relato que antecipa e atualiza 

esse dom, ou como disse Dodd: a “ressurreição” de Lázaro é como que a “descrição dramática 

correspondente à sentença de 5, 28-29”
14

. Lázaro volta à vida, entretanto, não lhe é garantido 

a “imortalidade”, pois haverá de morrer novamente
15

. A restituição da vida física ao cadáver 

torna-se um sinal da vida eterna. Com isso, João chama a atenção não para o dom em si, mas 

para sua fonte, isto é, a própria pessoa de Jesus em sua realidade integral. Poderíamos dizer 

que mais importante do que a capacidade de ressuscitar mortos, Cristo, por sua Palavra, tem o 

poder de ressuscitar vivos, fazendo com que nós, crendo, participemos de sua vida agora 

(escatologia realizada) e tenhamo-la para a vida eterna (escatologia final). Ambas as 

dimensões se incluem. Ao cristão não cabe esperar passivamente a conquista da vida eterna 

como um prêmio reservado para o pós-morte, antes deve começar a vivê-la desde já, enquanto 

crê e acolhe Jesus, o Messias, o Filho de Deus, procurando viver a sua vida de obediência ao 

Pai e de doação aos irmãos.  

Ao voltarmos o olhar para Jesus, vemos também o Pai agindo por meio dele e com 

ele (cf. 12,45; 14,9). Neste sentido, Jesus é mais que um profeta autorizado por Deus para 

realizar obras e sinais em seu nome, Ele é o enviado do Pai para dar vida ao mundo (cf. 6,33; 

10,10), e por isso mesmo, pode dá-la e restituí-la aos que acreditam nele porque tem a vida 

em si mesmo, porque ele mesmo é a Vida.  

Enfim, o anúncio do dom da vida, segundo a teologia joanina, faz com que não nos 

resignemos na espera passiva da vida eterna. Mas motiva os crentes de todos os tempos a 

cultivarem a esperança de cada dia e lutarem contra todas as formas de morte, sabendo que, se 

permanecerem em Cristo, permanecerão na vida ao lado de Deus.  

Ao longo desta dissertação nos deparamos em diversos momentos com o conceito de 

“vida” ou “vida eterna” que é um dos termos-chave para a teologia e a pregação soteriológica 

joanina. A importância desse conceito para o quarto evangelista, é incontestável pelas 36 

ocorrências ao longo do Evangelho, sendo que 21 vezes ocorre como “vida” e 15 vezes como 

“vida eterna”
16

. Mas o que quer dizer João com esse conceito? No Excursus 12 de seu 

                                                 
13

 KONINGS, Evangelho segundo João, p. 386. 
14

 DODD, A interpretação, p. 200. 
15

 Em Jo 12, 10 os chefes dos sacerdotes decidem também matar Lázaro, pois ele é a prova viva que testemunha 

em favor de Jesus e de seu poder. 
16

 Cf. SANTOS, A escatologia do Evangelho de João, p. 104.  
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comentário
17

, Schnackenburg se dedica a responder a essa pergunta e elenca seis 

peculiaridades deste conceito na óptica joanina, que resumimos nos seguintes tópicos: 

a) O fundamento para este conceito encontra-se em Cristo mesmo, enquanto “portador de 

vida enviado por Deus, que desceu do céu e dá vida ao mundo (cf. 6,33)”
18

. 

b) “Esta vida de Deus, que Cristo encarna em sua pessoa, se manifesta e comunica 

através de suas palavras (6,63.68), se revela e transmite mediante sinais (curas de 

enfermos, multiplicação dos pães, ressurreição de mortos), e se outorga a quantos 

acolhem sua revelação e creem nele”
19

. 

c) O conceito de vida está ligado à fé. Não alcança esta vida aquele que não tem fé. 

d) Esta vida não é uma “realidade material ou força mágica, mas sim uma realidade 

divina, uma participação na vida de Deus”
20

. 

e) No processo de transmissão da vida, João valoriza os sacramentos que são “sinais 

testificantes e eficazes que unem o crente com Cristo e, através dele, com Deus”
21

. 

f) O dom da vida implica uma “obrigação moral, pois requer seu acrisolamento no amor 

fraterno”
22

, sendo assim, a uma só vez, dom e tarefa. 

Depois de ter também comparado o conceito de vida com a tradição teológica do 

cristianismo primitivo, Schnackenburg conclui o excursus discorrendo sobre a importância 

teológica desse conceito na concepção joanina, importância essa que se estabelece como 

resposta ao anelo humano de salvação. Entretanto, João distingue entre o conceito de zoē e 

bios ou psiqué
23

, e escolhe o primeiro para falar da salvação escatológica, enquanto representa 

melhor a superioridade do dom com relação à vida biológica e terrena.  

Segundo Schnackenburg, a “eleição do conceito aponta já por si a relação 

transcendental da existência humana, pois δσή [zoē] está inserida no âmbito divino e fica 

reservada para este âmbito”
24

. Esta conclusão tem por base a “definição” dada por João a este 

                                                 
17

 Cf. SCHNACKENBURG, El Evangelio según Juan, vol. 2, p. 428-439. 
18

 SCHNACKENBURG, El Evangelio según Juan, vol. 2, p. 432. 
19

 Ibid., vol. 2, p. 432. 
20

 Ibid., vol. 2, p. 432. 
21

 Ibid., vol. 2, p. 432. 
22

 Ibid., vol. 2, p. 433. 
23

 Sobre esta distinção Konings comenta: “´Vida‟ é um termo especialmente frequente no Quarto Evangelho, 

mas é preciso distinguir entre biós e zoé. Biós sugere um sentido mais amplo, quase cultural (existência, 

condição de vida), enquanto zoé evoca mais o sentido vital ou o modo de viver. Assim, o termo zoé é o que entra 

em consideração para o uso metafórico que se apresenta com grande frequência no quarto evangelho” 

(KONINGS, Vida eterna, p. 15). 
24

 SCHNACKENBURG, El Evangelio según Juan, vol. 2, p. 438. 
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conceito: “Ora, a vida eterna é esta: que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e 

aquele que enviaste” (17,3).  

Explicando esta “definição”, Schnackenburg ressalta a dimensão transcendental do 

conceito, sendo que a missão confiada a Jesus pelo Pai, em si mesma, significa vida para os 

homens, vida que só pode ser alcançada a partir da fé no enviado de Deus e que não está 

prometida somente para o futuro, mas já para a atual existência terrena. 

Outro dado importante para a compreensão do conceito de vida (eterna) em João é 

que ele valoriza a dimensão pessoal ou particular deste dom e coloca, aparentemente, em 

segundo plano a dimensão social ou comunitária. Para este impasse hermenêutico, 

Schnackenburg encontra a seguinte solução: embora a ideia joanina de vida não apresente 

uma relação direta com a vida social e com o futuro da humanidade, isso não quer dizer que 

haja em João um “individualismo soteriológico”, pois nas passagens em que o termo aparece 

ele está orientado para a comunhão com os irmãos na realização do amor fraterno, e, portanto, 

quem quiser receber essa vida não pode prescindir deste horizonte de comunhão
25

.  

 

3.2 A morte 

Há ainda outra constelação semântica marcante no episódio de Lázaro, a da morte. 

Por isso, consideramos importante também aprofundá-la, uma vez que ela se insere no âmbito 

da escatologia e, como defendemos no primeiro capítulo desta dissertação, pode ser 

enriquecida com os frutos da exegese, realizando desta forma, aquela comunicação entre 

teologia bíblica e teologia sistemática. Buscaremos, portanto, colher na exegese do episódio 

em foco elementos que iluminem nossa reflexão sobre esta realidade que afeta a todos, e que 

se opõe diametralmente àquela realidade de vida que Jesus veio nos comunicar. 

O primeiro dado hermenêutico que podemos colher na leitura e estudo da narrativa 

de Lázaro diz respeito à inexorável realidade da morte biológica. Realidade essa que em 

nenhum momento da narração é negada ou relativizada. A primeira referência a ela encontra-

se na própria menção da doença de Lázaro, repetida cinco vezes nos seis primeiros versículos 

da narrativa. Embora não sejamos informados de que tipo de doença se trata, o desenrolar da 

narração, com o envio dos mensageiros a Jesus, a mando de Marta e Maria, pressupõe a sua 

gravidade. Além disso, na “visão bíblica a doença é sempre um momento que coloca o 
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homem no funesto círculo da morte, na proximidade da morte”
26

. Não há como não pensar 

nela quando a doença nos acomete. 

Embora possa parecer que a fala de Jesus sobre a doença de Lázaro, quando diz que 

ela não tem por finalidade a morte (cf. v. 4), seja uma relativização dessa, a explicação 

imediatamente seguinte de que sua finalidade é a glorificação de Deus, elimina essa suspeita e 

aponta para o motivo teológico. Ou seja, a morte continua sendo morte, mas a partir da de 

Lázaro, prefigurando a de Jesus e, por ele, a nossa, ela será ressignificada. Demonstrar-se-á, 

que ela não é, e não tem, a última palavra, pois, quando a Palavra de Cristo realiza aquilo que 

ela é para os crentes, isto é, palavra de vida e salvação, não de aniquilamento e condenação, a 

morte não é verdadeira morte, pois aos que creem, a “vida não é tirada, mas transformada”
27

. 

Depois, no diálogo com os discípulos (cf. vv. 6-15), nos deparamos com o mal-

entendido em torno da linguagem metafórica e ambígua de Jesus. Ele se refere à morte como 

sendo um sono
28

. Ora, para os discípulos ainda não está tudo claro. Por um lado, pensam que 

em se tratando de uma doença Jesus poderá curá-lo, até mesmo à distância, como já fizera 

antes com o filho do funcionário real (cf. Jo 4,46-54). Por outro lado, se ele está apenas 

dormindo, não há com que se preocupar, pois despertará do sono, se salvará (cf. v. 12). Mas, a 

doença de Lázaro tem uma finalidade teológica, Jesus não irá apenas curá-lo ou despertá-lo.  

No fundo, os discípulos não compreendem o motivo pelo qual Jesus decide voltar à 

Judeia, pois, pelo que entendem, Lázaro, estando doente ou dormindo, não corre nenhum 

risco de vida. Por que, então, ir até ele? Ao contrário, é Jesus, e eles com Jesus, que correm 

perigo, como lembram os discípulos (cf. v. 8) e como sugere a fala de Tomé depois que Jesus 

lhes diz claramente que Lázaro está morto (cf. v. 14) e seu sono é o “sono da morte”.  

A intervenção de Tomé: “Dirijamo-nos também para que morramos com ele” (v. 16) 

é igualmente ambígua. Morrer com quem? Com Lázaro ou com Jesus? No nível da narração 

fica difícil precisar a quem se refere, mas segundo a interpretação de Beutler, a palavra de 

Tomé “contém uma mensagem muito clara para a comunidade leitora: eles devem estar 

dispostos a entrar com Jesus na morte para, assim, encontrar a vida”
29

. Esta ideia de 

comunhão de vida num seguimento que comporta perseguições e, até mesmo, a morte, 

encontra-se bem desenvolvida no discurso de despedida em Jo 15,18 – 16,4. 
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 BLANK, O Evangelho segundo João, vol. 1B, p. 261. 
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 Cf. MISSAL ROMANO, Prefácio dos fiéis defuntos I. 
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 “O sono como imagem da morte é tradicional: „dá luz a meus olhos, para que não durmam o sono da morte‟ 

(Sl 13,4; 76,6; Jr 51,39. 57)” (BÍBLIA DO PEREGRINO, nota à Jo 11,11). 
29

 BEUTLER, Das Johannesevangelium, p. 330. 



 

79 

 

Considerando, pois, esta dimensão da opção, entende-se que a morte não é um 

evento que ocorre num momento estanque e desconectado da vida. Vida e morte são duas 

faces da mesma moeda e a “vida pensada sem morte perde-se, no final, na total 

irresponsabilidade. A vida é o lento amadurecer da morte. Morre-se na vida, durante a vida, 

na medida em que as opções vão sendo feitas. [...] Morremos do que escolhemos”
30

. 

Entendemos assim que escolher morrer com Cristo (cf. v. 16) é a consequência de uma vida 

cristã que se constrói e resulta do seguimento. 

Outro ponto que inspira a nossa reflexão encontra-se no desabafo de Marta e Maria 

ao se encontrarem com Jesus. Ambas dizem-lhe a mesma coisa: “Senhor, se estivesses estado 

aqui, não teria morrido meu irmão” (cf. 11,21.32). Ora, diante daquele que tem o poder de dar 

a vida, tal desabafo é compreensível. Além do mais, como somos informados pelo narrador, 

Jesus amava Marta, Maria e Lázaro (cf. v. 5), mas as irmãs não sabem daquele propósito de 

Cristo, de despertar Lázaro do sono (cf. v. 11). Por isso, não compreendem a sua demora. 

Talvez tenham razão aqueles que interpretam a fala delas como uma reprimenda ao amigo 

Jesus por não ter vindo imediatamente. Essa crítica também é feita por alguns dentre os 

judeus que acompanham as irmãs no luto (cf. v. 37). Entretanto, não se pode negar que na 

mesma fala, está também expresso o quanto confiam nele: a sua presença ali evitaria que ele 

morresse; se assim quisesse, poderia fazê-lo. Tal confiança se evidencia quando Marta lhe diz: 

“Mas também agora sei que quanto pedirdes a Deus, te dará Deus” (v. 22). A atitude das 

irmãs ilustra o embate entre a confiança e a dúvida, entre a fé e a incredulidade diante do 

revelador. 

A desconfiança acerca do amor que Jesus tem por aquela família logo cede lugar à 

confirmação. O evento da morte de Lázaro não terminaria no esquecimento sepulcral: “Teu 

irmão, ressuscitará”, diz ele à Marta. Jesus atrasa a sua partida para que a doença conduza 

Lázaro à morte física, mas essa morte será um sinal de que não é “„para a morte‟ ou não é de 

morte; o destino ao qual aponta o plano de Deus (pro,,ο) não são as tenebrosidades da morte e 

aniquilação, mas sim a esperança que ilumina os crentes no ministério e no destino do Filho 

de Deus”
31

.  

Deste modo, o amor que Jesus tem pelos “seus” (cf. 13,1) certamente é um amor 

positivo, afetivo e efetivo. Entretanto, este amor não exime o negativo da morte, pois a “morte 
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é incontornável até mesmo para aqueles que são os amados de Jesus”
32

. Tudo na narrativa 

conduziu a esta conclusão acerca da inevitabilidade da morte: a doença, o atraso de Jesus, o 

encontro com as irmãs enlutadas, o ceticismo crítico de alguns dentre os judeus. Há, portanto, 

necessidade da morte para que a verdadeira vida se manifeste plenamente, como disse Guy 

Lafon conectando as ideias de vida, morte e glória: 

Singular concepção! Nela coincidem a afirmação da morte e aquela da vida, 

mas de tal modo que a vida, para estar presente, precisa que a morte venha 

primeiro. Não que a morte produza a vida, mas porque, no curso de uma vida 

mortal e, bem mais, a partir da morte mesma, pode surgir a vida, não outra 

vida, mas a vida de outra forma, a vida com a glória de Deus e a glorificação 

de seu Filho. Em suma, parece que, sem a morte, alguma coisa faltaria à 

vida. Consequentemente, quando a morte suprime realmente a vida, esta 

deixa em seguida o campo livre à sua própria transformação em glória. É 

esta passagem à glória que falta à vida até que a morte não intervenha”
33

.  

 

Existem ainda na narração outras referências à morte como o túmulo, o odor, as 

vestes mortuárias que confirmam o que estamos dizendo: a fé nada pode contra a morte 

biológica. Seja ela de qual tipo for, sempre será a morte: 

Esta é a realidade da morte. Morte de mártir. Morte envolvida por agonia 

dolorosa. Morte silenciosa e tranquila da técnica moderna ou fruto da 

filosofia ataráxica. Morte em massa, consumida pelo fogo atômico ou pela 

fome corroente. Sempre morte. Ela é a experiência incontrolável. Sinal do 

surgimento da racionalidade, que não deixa os mortos jogados, onde caem, 

mas enterra-os. Morte é rito. Morte é experiência humana. Morte é ato da 

natureza. Morte é ação pessoal. Morte é fato social. Tantos e tantos aspectos. 

A Teologia debruça-se sobre ela em busca da novidade que a fé pode trazer 

para a experiência mais universal e inexorável da humanidade. De tudo 

podemos duvidar, menos da morte
34

. 

 

Como lemos ao final desta citação de Libanio, a teologia tem um papel a 

desempenhar na busca de uma novidade sobre a realidade da morte. Neste sentido, a fé que 

nada pode contra a morte, pode muito nos instruir acerca de nossa postura diante dela, 

dissipando o temor que ela nos inspira, dando-lhe um novo significado, descobrindo por 

debaixo da máscara que lhe foi imposta o seu verdadeiro rosto. 

 

                                                 
32

 MARCHADOUR, Lazare, p. 139. 
33

 LAFON, Le temps de croire, p. 36. Tradução nossa. 
34

 LIBANIO, Escatologia cristã, p. 149. 



 

81 

 

3.3 Um paradoxo: o doador da vida que ressuscita um morto é condenado à 

morte. 

Devido ao lugar em que se encontra o episódio de Lázaro, no conjunto do 

Evangelho, os comentadores não hesitaram em conectá-lo com o relato da paixão de Cristo. E 

motivos plausíveis para isto não faltam, seja a partir do campo semântico, seja no âmbito 

propriamente teológico. Por isso, não poucos exegetas consideram a “ressurreição” de Lázaro 

juntamente com a unção em Betânia (12,1-8) e a entrada em Jerusalém (12,9-19) como um 

grande prelúdio da páscoa de Cristo.  Segundo Dodd, a história em questão “não é apenas 

relato do morto Lázaro ressuscitado para a vida: é também a história de Jesus que vai 

enfrentar a morte a fim de vencê-la”
35

 para manifestar a vida.  

As duas temáticas que acabamos de abordar, vida e morte, no episódio de Lázaro se 

contrapõem a ponto de evidenciarem um paradoxo que Brown conseguiu expressar num 

paralelismo antitético que intitula as seções de 11,1-44 e 11,45-54, respectivamente: 

“Jesus dá a vida aos homens”
36

 

“Os homens condenam Jesus à morte”
37

. 

Embora essa intuição de Brown seja pertinente e inspiradora, ele não a desenvolveu 

satisfatoriamente ao longo de seu comentário, mas para não perdê-la tentaremos aprofundá-la 

recorrendo à reflexão de outros autores que confirmam esta tendência hermenêutica. 

Alain Marchadour, ao tratar dos campos semânticos que dão sentido à narrativa, 

discorre sobre o campo de morte e vida
38

. Segundo o exegeta francês, o campo semântico da 

morte perpassa toda a narração e anuncia a “hora” de Jesus. Isso se pode constatar 

principalmente nas constantes referências ao campo espacial ou geográfico que remete à 

morte: túmulo – Betânia – Jerusalém, e que ligam a morte e “ressurreição” de Lázaro à de 

Jesus. O evangelista criou uma região onde a morte instaurou seu império e por isso, quando 

Jesus revela aos discípulos a decisão de ir para a Judeia (cf. 11,7), esses o advertem do perigo 

que corre nesse lugar onde quase foi apedrejado (cf. 8,59; 10,31).  Diante de sua missão, 

Jesus, o enviado de Deus para dar vida aos homens, irrompe nesse território da morte a fim de 

afrontá-la e revelar-se como fonte de vida e ressurreição. Marchadour vê este confronto 

desenvolver-se em três etapas, que sintetizamos como segue: 

                                                 
35

 DODD, A interpretação, p. 485. 
36

 BROWN, El Evangelio según Juan, vol. 1, p. 738. Tradução nossa. 
37

 Ibid., vol. 1, p. 762. Tradução nossa. 
38

 Cf. MARCHADOUR, Lazare, p. 140-152. 



 

82 

 

A primeira corresponde ao embate entre a fé tradicional na ressurreição no último dia 

e a novidade cristã que emerge do diálogo entre Jesus e Marta.  Jesus se refere ao credo de 

Israel sobre a ressurreição dizendo: “Teu irmão ressuscitará” (v. 23), ao que Marta responde 

confirmando a fé tradicional da ressurreição no último dia (cf. v. 24), mas que Jesus ao revelar 

sua identidade: “Eu sou a ressurreição e a vida” (v. 25) conclama à fé na novidade cristã a 

respeito da doutrina da ressurreição, como explica Marchadour: “A autorrevelação de Jesus, 

sua presença às portas do túmulo exigem que ela [Marta] ultrapasse o saber que tem da fé judaica 

e que ela entre na fé proposta por Jesus”
39. 

A segunda etapa desenvolve-se no quadro do diálogo de Jesus com Maria, e mostra 

um Jesus inquieto e aflito diante da morte. O trecho está marcado pelo luto, pela dor e pelo 

pranto das irmãs, dos judeus que as acompanham e do próprio Jesus, fatores que enriquecem a 

constelação semântica mortuária. A morte tem sim o seu domínio, entretanto a morte física de 

Lázaro não compromete a competência vivificadora de Jesus, pelo contrário, ela servirá para 

que Jesus demonstre o poder que tem sobre ela. 

Por fim, a terceira etapa corresponde àquela mesma do sinal da “ressurreição” de 

Lázaro, narrado de modo conciso, mas denso em implicações teológicas, mostrando que Jesus 

possui um poder maior que o da morte. Poder esse que é fruto de sua comunhão com o Pai e 

que lhe confere toda a autoridade sobre a vida e a morte. 

Nesses três momentos vemos como Jesus vai se revelando e transformando o espaço 

onde a morte reina em lugar de manifestação da vida, mesmo em meio as reticências e 

desconfianças dos espectadores. Ao “ressuscitar” Lázaro, Jesus realizou o maior dos sinais e 

despertou nos espectadores duas reações: “muitos” creram nele, mas “alguns” se dirigem aos 

fariseus para transmitir-lhes o ocorrido, a fim de que esses tomassem as devidas providências 

(cf. 11,45). É, portanto, de um grupo que não compreende o sinal e o dom que ele anuncia que 

surge a decisão de matar Jesus (v. 53). 

João menciona diversas vezes que a aquisição do dom da vida (eterna) depende da 

adesão ou recusa a Jesus, o Messias e Filho de Deus vindo ao mundo (cf. 11, 27). Sendo, 

portanto, uma opção, haverá sempre os que aderem e os que recusam, haverá os que se põem 

ao lado da vida e os que se põem ao lado da morte. A narrativa elaborada por João pretende 

ser um auxílio aos leitores na opção por Cristo e pela vida. Os que creem tomam parte dessa 

vida e se empenham para que todos a possuam. O contrário também é verdadeiro: os que não 

creem consentem que a morte reine e se tornam seus colaboradores. 
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Numa reflexão sobre o drama entre vida e morte em face à revelação de Jesus no 

sinal de Lázaro, que exige a uma opção, Konings atualizando-o diz:  

Na sociedade em que vivemos, o cristão é chamado a optar entre a vida e a 

morte. A vida está do lado de Jesus, de sua prática e de sua comunidade, se 

ela for uma comunidade fiel (não necessariamente o grupo formalmente 

cristão que se diz Igreja). A morte está do lado daqueles que fecham os olhos 

aos sinais de Deus e só pensam na sanção do “Império” (de ontem e de 

hoje). A conformidade com aquilo que domina o mundo obceca os olhos 

diante da oferta de vida em Jesus
40

. 

 

Para concluir essa reflexão sobre o paradoxo, vale lembrar que o leitor do Quarto 

Evangelho fora constantemente advertido desde o cap. 3 de que a vida eterna é dom de Cristo 

e que esse dom será transmitido quando ele se der a si próprio (cf. 6,51). Portanto, quando 

ouvem na parábola do Bom Pastor, Jesus dizer: “Eu sou o bom pastor: o bom pastor dá a sua 

vida por suas ovelhas” (10,11), compreendem como isso acontece concretamente e, neste 

momento da leitura, o confronto entre Jesus e a morte confirma tudo o que até aqui foi sendo 

construído. A “profecia” de Caifás (cf. 11,50-52) esclarece a ideia de que é através da morte 

que Cristo trará vida a muitos. Além disso, compreenderá na sequência do Evangelho que a 

morte é um passo necessário para a sua glorificação (cf. 12,23-24; 17,1-2). Enfim, o paradoxo 

se resolve quando se compreende que é por sua própria morte que Cristo triunfará sobre ela e 

manifestará a vida a todos quantos nele creem. 

Terminada esta retomada e aprofundamento dos temas escatológicos da vida e da 

morte, evidenciando o paradoxo que elas formam a partir do episódio de Lázaro e que 

narrativamente se resolverá na sequência do Evangelho, podemos então, passar para o 

próximo tópico, onde trataremos da dimensão performativa da palavra. 

 

3.4 A dimensão performativa da Palavra 

Quando levamos em conta aquela mudança de perspectiva na compreensão da 

escatologia descrita em nosso primeiro capítulo, ou seja, quando ela deixou de ser o apêndice 

da teologia sistemática que trata dos “Novíssimos” como uma descrição da geografia do 

além
41

 para se tornar a perspectiva mesma de toda a teologia, compreendemos como ela 

deixou de ser uma reportagem “informativa” acerca do além, dos destinos do pós-morte e das 
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especulações sobre os acontecimentos escatológicos (parusia, ressurreição dos mortos, juízo 

final, consumação do mundo e da história etc.),  para valorizar a dimensão “performativa” da 

palavra que oriente a vida presente alimentando a nossa esperança na plena realização das 

promessas escatológicas.  

Nesta perspectiva, buscaremos, com esta última parte de nossa dissertação, descobrir 

qual a mensagem pragmática do episódio de Lázaro a respeito da compreensão cristã da 

morte, da vida e da ressurreição. Em outras palavras, buscaremos descobrir qual o efeito do 

texto sobre seus primeiros leitores, a comunidade joanina, e sobre nós hoje. Para isso, 

destacaremos, por um lado, as potencialidades hermenêuticas que as aberturas no texto 

possibilitam, e por outro, os limites que a clausura canônica lhe impõe para a interpretação. 

 

3.4.1 As possíveis interpretações  

Todo autor ao elaborar uma narrativa tem a intenção de transmitir ideias, valores e 

conceitos a respeito de alguma coisa que incide diretamente sobre a vida de seus leitores. 

Segundo Marguerat, na maioria das vezes, o autor espera “persuadir o leitor, questionar os 

valores que organizam sua vida”
42

. Aplicando isso à narrativa de Lázaro, podemos dizer que – 

além daquele objetivo explícito em Jo 20,31, que serve para todo o Evangelho – João espera 

que reflitamos sobre as realidades últimas e propõe o modo cristão de encarar a morte, o 

pranto, o luto e acolhamos a novidade cristã a respeito da ressurreição dos mortos.  

Ora, o primeiro efeito do texto sobre os leitores diz respeito ao sofrimento que a 

morte causa àqueles que perdem pessoas amadas. Esse sofrimento é natural e extremamente 

humano, portanto, compreensível. Certamente havia irmãos e irmãs na comunidade joanina 

que passavam por essa triste experiência e, por isso, o evangelista se viu obrigado a consolá-

los. Destarte, ele não manifesta o seu pesar limitando-se a frases prontas do tipo: “meus 

sentimentos”, “é a vida”, “é preciso encontrar forças para continuar vivendo” etc., que se 

repetem à exaustão nos velórios e funerais. João os consola apresentando-lhes, não só às 

irmãs, mas a todos que compartilham de seu sofrimento, e a nós hoje, aquele que é o 

fundamento da esperança cristã a respeito da vida e da ressurreição, o próprio Cristo. 

Sobre a crença na ressurreição dos mortos, como já vimos em outro lugar, o 

evangelista apresenta no diálogo entre Jesus e Marta a novidade cristã. O dom soteriológico 

por excelência da vida eterna manifestado na ressurreição não mais precisa ser esperado para 
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o último dia, mas acontece desde já com a presença do revelador escatológico que espera ser 

acreditado. 

Quanto aos prantos e ao luto, o texto, mesmo sem dizer explicitamente, exorta a 

comunidade leitora à sobriedade. Os exageros contradizem a fé e a esperança cristã, podendo 

ser um contra testemunho diante dos que não compartilham dessa fé, portanto, deve-se estar 

vigilante.  

Mas o que dizer do choro do próprio Jesus? Não é ele mesmo a ressurreição e a vida? 

Não é contraditório? Ora, há quem veja neste episódio mais que em qualquer outro lugar no 

Evangelho de João, o Jesus joanino sendo apresentado de modo mais “humano, frágil e 

entranhável”
43

, em outros termos, mais compassivo. Vendo por esse prisma, não há nada de 

estranho ou contraditório, pois ele sofre com os que sofrem e experimenta a impotência 

humana diante da morte física. Entretanto, a alta cristologia joanina não permite este tipo de 

interpretação sem que se façam ressalvas
44

. Assim, as lágrimas de Jesus não servem para 

comprovar sua humanidade, elas escondem um motivo teológico. Talvez ele chore, porque 

sabe que a morte não estava nos planos do Pai para a humanidade
45

. 

A exortação à moderação sobre o luto aparece também em outros escritos 

neotestamentários, por exemplo, em 1Ts 4,13. Na esteira deste tipo de interpretação 

encontramos também São João Crisóstomo, que numa das homilias sobre o episódio de 

Lázaro trata longamente destes tipos de exagero. Prescindindo dos aspectos moralizantes, vale 

a pena considerarmos as admoestações desse grande orador. Para não ocuparmos muito 

espaço aqui, acrescentamos como anexo
46

 o trecho desta homilia que ilustra muito bem o que 

estamos dizendo. Por ora, fiquemos com o que segue: 

Não se afligir é coisa impossível; o exemplo do Cristo comprova, pois ele 

derrama lágrimas sobre Lázaro. Faça o mesmo vós também; chore, mas sem 

estrondo, com modéstia e temendo a Deus. Se chorardes assim, não 

chorareis como um homem que não crê na ressurreição, mas sim como um 

homem que lamenta uma separação
47

. 

 

                                                 
43

 PAGOLA, O caminho aberto por Jesus, p. 165. 
44

 Já vimos anteriormente que alguns autores veem com reservas este tipo de interpretação, como por exemplo, 

Blank, que sobre o choro de Jesus se pergunta: “Seria de tristeza pela morte de seu amigo? Neste caso 

poderíamos incluí-lo entre os impotentes da comitiva de luto e lamentação. Não é de todo descartável uma 

solidariedade de Jesus com esta comitiva (cf. Mt 5,4, onde se prega bem-aventurados os que choram), mas isto 

muito mais num contexto sinótico do que joânico” (BLANK, O Evangelho segundo João, vol. 1B, p. 275). 
45

 Baseando-nos na compreensão teológica da morte como consequência do pecado. Sobre isto, ver: RAHNER, 

Sentido teológico de la muerte, p. 36-62. 
46

 Ver: Anexo II. 
47

 CHRYSOSTOME, Oeuvres complètes, p. 165s. Tradução nossa. 
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Não nos esquecendo de que a “ressurreição” de Lázaro prefigura a de Jesus, outro 

efeito do texto sobre os leitores diz respeito à tristeza que os próprios discípulos terão que 

enfrentar por ocasião de sua ausência, ou mais tarde, quando junto com a comunidade 

sofrerão com o atraso da parusia, assim como Marta e Maria estavam sofrendo com a demora 

da vinda de Jesus para socorrer seu irmão Lázaro. O texto deveria, portanto, dissipar a tristeza 

e as lamentações frutos dessa ausência.  

Para nós hoje, tais disposições também são válidas e necessárias, pois vivemos na 

expectativa da segunda vinda de Cristo, vivemos descobrindo sua presença na ausência. 

Enquanto ela não acontece, devemos encontrar motivos que nos alegrem e nos coloquem 

numa posição de feliz espera. Neste sentindo, ter presente esta promessa: “Também vós, 

agora, estais tristes; mas vos vereis de novo e vosso coração se alegrará e ninguém vos tirará 

vossa alegria” (Jo 16, 22), pode nos inspirar. Cremos, e por isso esperamos, um dia, enfim, 

também nós nos alegrarmos por vermos o Senhor Ressuscitado (cf. Jo 20,20). 

Depois de ter compartilhado do luto e ter se comovido, Jesus pergunta: “Onde o 

colocastes?” (v. 34a). Segundo a interpretação de Fray Marcos
48

, essa pergunta insinua a 

esperança de encontrar Lázaro com vida. Além disso, indica que foram eles que colocaram 

Lázaro no sepulcro, lugar de morte e sem esperança. Isso nos leva a perguntar com qual 

disposição de espírito sepultamos nossos mortos: como alguém que está definitivamente 

fadado ao esquecimento, ao aniquilamento e ao nada? Não é isso que propugna a fé cristã. 

Portanto, essa pergunta de Jesus sugere que o “sepulcro não é o lugar próprio dos que deram 

sua adesão a Cristo”
49

. Não é a morada eterna dos amigos e amigas de Jesus, destinados a 

ocuparem o lugar preparado por Cristo na casa do Pai (cf. 14,2-3). 

Podemos ainda interpretar o sepulcro não só como um lugar, mas também como 

qualquer realidade onde jaz a humanidade diminuída, ferida e massacrada por diversas 

situações que levam à morte os filhos e filhas de Deus, depositando-os nesse lugar onde se 

encontram não os defuntos, mas pessoas vivas que estão como que mortas, sem vida, sem 

dignidade. São a esses que o grito de Cristo: “Vem para fora!” se dirige, e nós, enquanto 

optamos pela vida, devemos ser aqueles que ajudam a retirar nossos irmãos e amigos de tais 

                                                 
48

 Fray Marcos juntamente com José Antonio Pagola e outros exegetas e teólogos alimentam uma página da web 

intitulada “Fe adulta: para poner al día la Fe”, disponibilizando comentários da liturgia dominical e artigos sobre 

os mais diversos temas da fé cristã. Este comentário de Fray Marcos está disponível em: 

<http://www.feadulta.com/es/buscadoravanzado/item/4816-la-vida-aqui-y-ahora-y-sin-limites.html>. Acesso 

em: 05 jun. 2014. 
49

 MARCOS, La vida aqui y ahora sin limites. 

http://www.feadulta.com/es/buscadoravanzado/item/4816-la-vida-aqui-y-ahora-y-sin-limites.html
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situações de morte. Esta deve ser a consequência ética do sinal sobre os leitores de todos os 

tempos.  

Respondendo à pergunta de Cristo, dizem-lhe: “Senhor, vem e vê” (v. 34b). Esse 

convite contrasta com aquele que Jesus constantemente faz ao longo do Evangelho, 

convidando a todos para que venham e encontrem nele a fonte da luz e da vida. Quando os 

discípulos de João Batista lhe perguntaram onde morava, Jesus lhes diz convidando: “Vinde e 

vede” (1,39), agora são os homens que convidam o Senhor para vir e ver a morada dos 

mortos, o lugar das trevas e do esquecimento
50

. Deparamo-nos com esse Jesus que está 

sempre disposto a ir ao encontro do ser humano até o extremo limite da morte. 

Confrontado pela realidade da morte, constantemente o ser humano se indaga sobre o 

que existe depois dela. Na impossibilidade de encontrar respostas consistentes, “claras e 

distintas”, muitas vezes se conforma com as filosofias que pregam o aniquilamento total: na 

morte tudo acaba. O relato da “ressurreição” de Lázaro serve para corrigir essa mentalidade. 

A pedra que fecha o sepulcro é interpretada por muitos como uma porta que separa o mundo 

dos vivos do mundo dos mortos. Quem ficou do lado de fora nada sabe sobre o que se passa 

no além, a não ser que aqueles que estão lá dentro sofrem a lenta corrupção do corpo que os 

transformará em pó. 

Quando Jesus ordena que retirem a pedra, Marta intervém e diz: “Senhor, já cheira 

mal, pois já é o quarto dia” (11,39). Marta não camufla a realidade da morte. Para ela não há 

mais nada o que fazer, a não ser esperar a ressurreição no último dia. Entretanto, Jesus não 

concorda com isso e quer mostrar que além-túmulo não existe só a morte, existe vida. Pagola 

que nos inspirou essas últimas reflexões, diz: “Esta é a fé dos que creem em Jesus: os que nós 

enterramos e abandonamos na morte vivem. Deus não os abandonou. Tiremos a pedra com fé. 

Nossos mortos estão vivos”
51

. 

Do milagre propriamente dito não se espera que ele seja o motivador principal da fé. 

Segundo Maggioni, o modo de João acentuar a constatação dos milagres corresponde a uma 

característica importante para sua teologia: eles servem de “propedêutica para a fé”, e como 

tal, exige que não nos prendamos ao aspecto externo e visível, pois, “para lá dos milagres é 

preciso atingir a pessoa de Jesus e seu significado. Não se compreendeu o milagre se não se 

compreendeu que Jesus não oferece uma coisa, qualquer que seja, mas a si mesmo”
52

.  

                                                 
50

 Cf. BROWN, El Evangelio según Juan, vol. 1,  p. 746. 
51

 PAGOLA, O caminho aberto por Jesus, p. 168. 
52

 MAGGIONI, O Evangelho de João, p. 324. 
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Aliás, é comum no Evangelho encontrarmos um Jesus descontente com aqueles que 

o seguem por causa do “maravilhoso” nos sinais (cf. 2,23-24; 4,48; 6,26), ao invés de segui-lo 

e buscá-lo por aquilo que ele é: o revelador e salvador escatológico que dá vida ao mundo. Na 

reunião do sinédrio reaparece essa ideia do seguimento de Cristo por causas dos muitos sinais 

que Jesus realiza (cf. v. 48). 

A importância do milagre, na óptica joanina dos “sinais”, não está no relato material 

do acontecimento, mas no efeito que ele produz naqueles que o assistem, e hoje, naqueles que 

o leem. Desta forma, podemos tirar implicações para pensarmos no fenômeno religioso 

contemporâneo ao redor dos milagres
53

, principalmente em ambientes de cunho pentecostal e 

carismático. Muitos estão em busca do Jesus milagreiro apresentado por pregadores que 

exibem à exaustão os mais diversos tipos de milagres: físicos, materiais, espirituais, 

financeiros, só não se ouviu falar, ainda, de ressuscitação de mortos. A “ressurreição” de 

Lázaro não pode, e nem deve ser usada como propaganda para esse tipo de experiência 

religiosa. O “milagre” de Lázaro não está em “sua” ressuscitação, o “milagre” de Lázaro é 

Cristo mesmo, o salvador escatológico. 

A sobriedade com a qual João narra a “ressurreição” parece mesmo querer evitar os 

exageros que possam desviar a atenção dos leitores. Tudo se passa em clima de oração
54

, que 

Jesus formula não como um pedido, mas como ação de graças. Ao final exclama em alta voz: 

“Lázaro, adiante, fora” (11,43). O grito
55

 de Cristo está dirigido nominalmente a Lázaro, mas 

é ouvido por todos. Lázaro prontamente sai obedecendo a ordem, mas ainda atado pelas faixas 

mortuárias.  

Retomando o que dissemos acima sobre o túmulo, a saída de Lázaro confirma que o 

sepulcro onde o haviam colocado, não era o lugar onde deveria estar. “O crente não está 

destinado ao sepulcro, porque mesmo que morra continua vivendo. Com seu grito Jesus quer 

mostrar Lázaro vivo na morte. [...] Eles (os espectadores) são os que têm de se convencer de 

                                                 
53

 Numa análise sobre o fenômeno da religiosidade e a fé cristã, Libanio depois de descrever o fenômeno, se 

pergunta sobre o sujeito que busca a experiência religiosa.  Apresentado o sujeito, pergunta o que ele busca, e 

uma das respostas é justamente, que este sujeito busca milagres. Se, esta é a procura ele conclui: “Multiplicam-

se os lugares de oferta de milagres. E imediatamente acorrem aí multidões. Basta o rumor de que alguma 

imagem ou alguma pessoa realizou um milagre, uma cura física ou espiritual para que aí se crie um centro de 

atração religiosa” (LIBANIO, A religião no início do milênio, p. 231. Grifo do autor). 
54

 Schnackenburg defende que a oração de Jesus serve para João como uma explicação teológica: “A cristologia 

joanina não torna impossível uma oração de Jesus, posto que jamais nega a subordinação do Filho ao Pai (cf. 

14,28.31); mas, como o Filho vive em unidade perfeita com o Pai, cuja vontade conhece e cumpre, sempre está 

seguro de ser escutado” (SCHNACKENBURG, El Evangelio según Juan, vol. 2, p. 419. Tradução nossa).  
55

 Brown quando comenta o vocábulo θξαπγάμσ (grito) mostra o contraste que existe entre o grito de Cristo que 

dá vida a Lázaro e o grito da multidão que pede a morte de cruz para Jesus (caps. 18– 19) (Cf. BROWN, El 

Evangelio según Juan, vol. 1, p. 747).  
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que a morte física não interrompeu a Vida”
56

. Por isso mesmo, são eles que devem desamarrar 

Lázaro e deixá-lo ir, pois se antes estavam convencidos de que ali só existia morte, devem 

aprender agora que os crentes que entram na morte saem vivos dos túmulos.  

São eles mesmos – e hoje, nós com eles – que devemos crer, ou ao menos nos 

sentirmos convidados a nisso crer. A pergunta de Jesus dirigida à Marta: “Acreditas isto?” (v.  

26c) não se referia tanto a Cristo, mas dizia respeito à sua proposta de ressurreição já agora. 

Enfim, a mesma pergunta feita aos cristãos de hoje, provoca a opção de fé e nos leva a afirmar 

que para os amigos e amigas de Jesus a morte não é o fim, a morte é vida. 

Alguns Padres da Igreja encontraram no episódio de Lázaro um campo fértil para a 

elaboração de uma catequese batismal
57

. Esse episódio, juntamente com a narração da 

Samaritana (Jo 4,5-42) e do Cego de nascença (Jo 9,1-41), serviam para preparar os 

catecúmenos durante a quaresma que receberiam o batismo na noite da Vigília Pascal. 

Embora, ainda hoje, elas estejam no Lecionário Litúrgico
58

, muito perderam do sentido 

batismal, sobretudo quando o batismo de adultos cedeu lugar ao de crianças. Lázaro, segundo 

a interpretação batismal, era figura do catecúmeno chamado a renascer pelo sacramento do 

batismo, penhor da vida eterna prometida para depois da morte, mas que o cristão começa a 

viver agora, enquanto a vive no amor a Deus e no serviço ao próximo.  

Hoje, parece mais fácil encontrar no relato de Lázaro motivos que sirvam para a 

liturgia cristã dos defuntos, as Exéquias
59

. Inclusive a perícope encontra-se no rol de sugestão 

de leituras para esta celebração. Pelo que apresentamos, o episódio de Lázaro corresponde 

muito bem às propostas de renovação da práxis pastoral e litúrgica consignadas na 

Constituição Sacrosanctum Concilium (SC) sobre a Sagrada Liturgia, onde lemos: “As 

exéquias devem exprimir melhor o caráter pascal da morte cristã” (SC, 81).  

Ora, como vimos, a narrativa da “ressurreição” de Lázaro está estritamente ligada – 

seja pelo campo semântico, seja pela teologia – com a Morte e Ressurreição de Jesus, 

portanto, está impregnada deste sentido pascal do qual fala a constituição conciliar. Além 

disso, diante de uma sociedade como a nossa, que censura a morte e a tem como tabu, o 

episódio de Lázaro ajuda a não escamoteá-la com meias palavras, mas mostrar que pela fé e 

esperança cristã podemos ver o “outro rosto da morte, distinto do aspecto dilacerante e 

                                                 
56

 MARCOS, La vida aqui y ahora sin limites.  
57

 Cf. MARCHADOUR, Lazare, p. 237-238. 
58

 As três narrações (Samaritana, Cego de nascença e Lázaro) são lidas respectivamente no terceiro, quarto e 

quinto domingos da quaresma (Ano A).  
59

 Ver: BROVELLI, Exéquias, p. 426-436. 
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terrível”
60

 com os quais atualmente é apresentada e defendida por filosofias que propugnam o 

fim total.  

Até aqui apresentamos o apanhado hermenêutico que julgamos ser possível, 

plausível e justificável a partir das aberturas semânticas, linguísticas, temáticas e teológicas 

que contém o texto que chegou até nós. Podemos dizer que estas pistas estão na linha 

tradicional da interpretação. Sabemos que o texto permite ainda muitas outras interpretações 

legítimas
61

 e podemos retirar dele outra variedade de pistas. No entanto, precisamos ainda 

dissertar sobre os seus limites, ou seja, sobre as balizas que a clausura canônica lhe impôs e 

que transpô-las corresponde a forçar o sentido do texto, correndo o risco de dizer coisas que 

ele não diz e nem quis dizer. 

 

3.4.2 Os “limites” da interpretação 

O texto canônico impõe limites para a interpretação. Para a nossa perícope o 

principal limite parece ser o próprio silêncio de Lázaro. Dissemos no início deste capítulo que 

esse personagem, Lázaro, ao longo da história da interpretação é o que mais chama a atenção 

e desperta a curiosidade, por ser uma figura que está visceralmente envolvida com o enigma 

da morte. Como gostaríamos que Lázaro relatasse sua experiência da morte, como 

gostaríamos que nos informasse sobre o além, como gostaríamos que João nos tivesse narrado 

sobre tais coisas. Entretanto, Lázaro entra mudo na narração e sai calado, desempenhando 

muito bem o papel que lhe coube: ele é um amigo de Jesus que vai ficar doente, morrer e ser 

destinatário do maior dos sinais realizados por Cristo. 

Analisando os personagens da narrativa, Marchadour ressalta a inconsistência de 

Lázaro que só existe por sua ligação com os outros protagonistas. Ele serve como motor da 

narração colocando tudo e todos em movimento. Mas, ele mesmo não tem ação própria, até o 

momento em que se torna “o sujeito destinatário de uma palavra que o faz surgir do túmulo e 

da morte e o restitui ao movimento, à vida, à palavra (coisa que podemos imaginar, mesmo 

que fique obstinadamente silencioso na nossa narração e em todo evangelho de João)”
62

. 

                                                 
60

 POZO, La venida del Señor, p. 120. Tradução nossa. 
61

 Procuramos trabalhar a partir da seguinte definição: “As interpretações legítimas, portanto, são aquelas que o 

texto suporta, que respeitam suas coerções e levam em conta o máximo de suas indicações. Mas o plural deve ser 

conservado: as potencialidades de sentido que o texto encerra são imprevisíveis demais para ditar um único 

sentido; a resistência do texto limita a pluralidade de sentidos, sem jamais reduzi-la a um sentido canônico” 

(MARGUERAT, Para ler as narrativas bíblicas,  p. 175. Grifo do autor). 
62

 MARCHADOUR, Lazare, p. 128. 
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Quanto ao desfecho “frustrante” da narração sobre o destino de Lázaro, Marchadour 

tece dois comentários. O primeiro diz respeito ao projeto do narrador, se Lázaro não fala nada 

é porque o autor decretou que ele não tem nada a dizer:  

Com efeito, para ele (o narrador), Lázaro é o revelador que desvenda a 

verdade de cada um diante da morte, o mudo que dá a palavra. [...] se Lázaro 

está sem voz e sem rosto (velado), é porque ele dá voz e rosto a Jesus que 

afronta sua própria morte nas lágrimas e sangue e no triunfo porque ele é o 

Filho de Deus vindo ao mundo. É também para que permita a todos os outros 

protagonistas tomarem a palavra diante da morte
63

. 

 

O segundo decorre justamente do fato de Lázaro ter sido silenciado sobre o pós-

morte e o pós-ressurreição, inspirando muita interpretação, e diríamos muita invenção por 

parte de escritores modernos. É, portanto, a partir da inestimável contribuição de 

Marchadour
64

 acerca da posteridade do texto que refletiremos sobre os limites interpretativos 

impostos pela canonização e que ultrapassá-los significa adentrar por caminhos fantasiosos e 

perigosos.   

Na quarta e última parte de seu estudo sobre a história da narração do episódio de 

Lázaro, Alain Marchadour nos disponibiliza um apanhado da história da interpretação. 

Começando pelos Padres da Igreja – que ainda hoje gozam de autoridade no percurso 

hermenêutico –, Marchadour diz que eles ajudaram a esclarecer o sentido do Evangelho por 

meio da interpretação literal e/ou alegórica, entretanto, não o substituíram
65

, ou seja, embora 

na interpretação tenham acentuado ainda mais a dimensão querigmática e simbólica do texto, 

não extrapolaram os seus limites. 

O silêncio sobre o destino de Lázaro após a “ressurreição”, não parece preocupar a 

Igreja primitiva. Na mesma linha das homilias dos Padres que deram ao episódio uma 

interpretação batismal, encontram-se também as representações iconográficas que decoram as 

catacumbas cristãs. O silêncio de Lázaro no texto é “congelado no silêncio da imagem”
66

. A 

curiosidade pelo que aconteceu com o “ressuscitado” surgiu bem mais tarde, a partir do séc. 

VII. Estórias sobre o destino de Lázaro começaram a aparecer e, na maioria das vezes, tinham 

pretensões apologéticas e serviram para fundar e/ou legitimar culto locais, como por exemplo, 

o culto em Betânia na cripta de onde seu corpo saiu ressuscitado. Outra tradição, mais tardia 

(séc. XIII) defende que Lázaro e outros cristãos teriam sido lançados ao mar pelos infiéis num 
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 MARCHADOUR, Lazare, p. 128s. 
64

 Sobre a posteridade do texto, Marchadour é referência, sendo citado por muitos comentadores.  
65

 Cf. ibid., p. 198. 
66

 Ibid., p. 238. 
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barco sem ninguém para dirigi-lo, mas, pela graça divina, o barco teria sido conduzido ao 

porto de Marseille, na França, onde Lázaro, supostamente, teria sido feito bispo
67

. 

No segundo milênio as especulações sobre o destino de Lázaro começam a se 

desprender do texto fundador e percorrem um caminho oposto de interpretação. Os maiores 

“desvios” ocorreram a partir da segunda metade do séc. XX quando se viu proliferar uma 

literatura centrada na figura de Lázaro, restituindo-lhe a palavra. Segundo Marchadour, três 

tendências influenciaram essa mudança de perspectiva na leitura e na interpretação de Lázaro, 

vejamos quais são elas. 

 A primeira diz respeito a hipóteses
68

 de que Lázaro seria o autor do Evangelho de 

João, que ele seria o “discípulo amado” e que, portanto, “fez melhor do que falar porque 

consignou por escrito sua própria experiência e mais amplamente aquela de Jesus tal como se 

dizia em sua comunidade”
69

. O exegeta francês considera tal hipótese historicamente inviável, 

entretanto, salienta que a lógica que a inspira tem sua coerência: “o destino de Lázaro depois 

de seu retorno não se extingue sobre uma página em branco; o silencioso fala e sua palavra 

remete à Palavra do Ressuscitado”
70

. 

A outra tendência corresponde às que apresentam Lázaro como modelo da realidade 

trágica da humanidade. Essa tendência tem sua origem na experiência dos campos de 

concentração nazistas que fez surgir o “homem lazareano”
71

, mais parecido a um morto-vivo 

que voltando do “além” nos leva a perguntar: “Por que ele voltou? Por que ele foi escolhido 

para voltar? Qual é o sentido da morte dos outros? Por que lhe deixaram o maldito gosto da 

agonia na boca para retirá-lo de sua paixão?”
72

. É um homem solitário e sem esperança, mas 

que, embora esteja mergulhado num aparente desespero radical “espera dos outros o amor que 

o inferno dos campos de concentração matou nele”
73

. 

A terceira tendência, Marchadour chama de “Lázaro secularizado” e corresponde à 

literatura romancista que se multiplicou ao redor de Lázaro sublinhando a sua experiência 

traumatizante de devolução à banalidade da vida. Marchadour apresenta vários exemplos 

desse tipo de literatura, tanto em âmbito anglo-saxão quanto em âmbito francês, que 

partilham, quase que em consenso, da apresentação de um Lázaro descontente com sua 
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 Cf. ibid., p. 240. 
68

 Marchadour cita duas destas hipóteses: a de J. N. Sanders (1954) e a de K. A. Eckhardt (1961), sendo que a 

deste último foi mais citada por outros.  
69

 MARCHADOUR, Lazare, p. 245.  
70

 Ibid., p. 246. 
71

 Cf. ibid., p. 246-249. 
72

 Ibid., p. 247. 
73

 Ibid., p. 248. 
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“ressurreição”. Nos romances, novelas, peças de teatro, poemas e outros tipos literários, 

Lázaro é apresentado ora considerando a ressurreição como “um erro trágico”, ora como um 

morto-vivo a espera de algo que lhe faça viver neste mundo de frivolidades e, enfim, o mais 

trágico de todos, como alguém sem Deus. 

Para ilustrar o modo de compreender a “ressurreição” de Lázaro como um “erro 

trágico”, Marchadour cita o seguinte exemplo: 

Yeats conta que um dia seu amigo Oscar Wilde resumiu assim uma história 

que ele estava acabando de escrever: “O Cristo chega de uma planície branca 

numa cidade púrpura e quando ele atravessava a primeira rua, viu um jovem 

bêbado estendido sobre a borda de uma janela”. “Por que perdes tua alma na 

embriaguez?” Ele responde: “Eu era leproso e tu me curaste: o que mais eu 

posso fazer?” Um pouco mais adiante na cidade, vê um jovem que seguia 

uma prostituta. Ele lhe diz: “Por que perdes tua alma em libertinagem?” Ele 

responde: “Eu era cego e tu me curaste: que mais eu posso fazer?” Por fim, 

no centro da cidade, ele vê um velho agachado que chorava. E quando lhe 

perguntou por que chorava, o velho respondeu: “Senhor, eu estava morto e 

tu me devolveste à vida: que mais eu posso fazer?”
74

 

 

Aqueles que descrevem Lázaro como um morto-vivo, esperando outra vez a morte, 

interpretam-no a partir de uma concepção trágica da vida. Mostram Lázaro vivendo como um 

cadáver, que mesmo vivo, conserva em seu corpo sinais do início da putrefação sofrida nos 

dias de sepulcro, impedindo que as pessoas se aproximem dele, faltando-lhe aquilo que o faria 

viver de verdade: “a palavra, a relação com os outros vivos”
75

. Vivendo numa solidão funérea, 

este “homem lazareano” contamina os vivos com seu desgosto pela vida e, por isso mesmo, 

os homens se afastam dele. 

Por fim, Lázaro é descrito como a desoladora figura do homem sem Deus, que 

arrancado do terreno cristão perdeu tudo o que ele era, a saber, “um sinal de esperança para os 

homens sedentos de viver hoje e no futuro”, para se tornar, como continua Marchadour, a 

“imagem do homem solitário, afastado de Deus, angustiado pela morte, habitado pelas 

experiências „lazareanas‟ do século, tão longe que a voz poderosa de Jesus que salva Lázaro e 

o restitui no caminho da vida não pode alcançá-lo”
76

. 

Em nossa literatura brasileira encontramos traços deste “homem lazareano” no 

romance de Orígenes Lessa intitulado O evangelho de Lázaro. Nele, Lessa dá voz à Lázaro, 

que velho e no fim da vida decide, não escrever, mas ditar a seu amigo Onésimo, um 
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evangelho realmente seu, a fim de corrigir um outro a ele atribuído que circulava entre as 

igrejas da Cilícia e da Bitínia e que chegou às suas mãos. Um evangelho que estava cheio de 

mentiras, pois falava dele de uma maneira que não condizia com quem era de fato.  Colocava-

o no centro e relegava ao segundo plano aquele que o ressuscitara
77

, além de apresentar um 

Cristo milagreiro. 

Enquanto narra sua saga, Lázaro vai se mostrando confuso por não compreender o 

que lhe acontecera. Da doença se lembra com detalhes, dos dias na morte de nada se recorda, 

a não ser o momento em que ela chegava: “Depois fui perdendo conhecimento, confusão foi 

chegando, uma névoa sem fim, uma doce moleza cansada, uma indiferença por tudo, até por 

Selené [sua pretendente], o afundamento em não sei o quê”
78

, e o momento em que dela saíra:  

Dizem que durou quatro dias. Acredito. Para mim foi como um sono total, 

não habitado por sonhos. Depois, não sei o que foi em mim que ouviu uma 

voz. E eu me senti caminhando com dificuldade. Algo embaraçava os meus 

passos, me prendia as mãos. Murmúrios de espanto, música de 

deslumbramento. Mãos me desatavam mãos e pés. Vi a figura do Amado, 

tão suave, braços abertos para mim. Os olhos de Maria pareciam salmos. 

Nos de Marta, a alegria assustada de quem não queria despertar de um sonho 

bom. A certeza de que não era sonho nos pescadores simples que seguiam 

Jesus. O não-entender maravilhado nos olhos da gente da aldeia e do campo 

vizinho
79

. 

 

Essas boas lembranças evanesceram quando, ao longo da vida devolvida, ao falar de 

seu milagre, Lázaro era visto como um fantasma. Selené mesma, sua prometida, não via nele 

mais que um espectro aterrorizante. A morte os havia separado e Lázaro, pelo desprezo de sua 

amada, desejou ter permanecido no sepulcro, pois, mesmo estando ali continuaria de alguma 

forma a ter o seu amor. 

Na confusão em que vive, Lázaro constantemente se pergunta, como um descrente, 

se tudo aquilo acontecera de verdade, se estava realmente vivo. Por isso, pouco, ou quase 

nada falava sobre si, mas esperava que os outros falassem, não sobre ele mesmo, mas acerca 

do que eles viram, do que aquele acontecimento causara neles, como se não soubesse mais 

quem ele era e dependesse da existência que os outros lhe davam.  

Lázaro se considera um ingrato, tal como aqueles nove leprosos curados por Jesus 

(cf. Lc 17,11-19). Se sente assim por não ter dado testemunho de Cristo como deveria, como 
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tantas vezes lhe pediram que fizesse, mas que agora, impulsionado pelo desejo de corrigir 

aquele falso evangelho está tentando fazer. Lessa o descreve como um atormentado pela 

lembrança de oportunidades perdidas de testemunhar Cristo, tal como a chance de converter o 

chefe da sinagoga em Gadara que não acreditava na ressurreição e morrera sem saber que 

aquilo que Cristo fez com Lázaro, faria com todos que nele cressem. 

A pacata aldeia de Betânia nos dias que se seguiram ao milagre se tornara lugar de 

peregrinação, e desgraçadamente, tornou-se um mercado. Para atender aos peregrinos, os 

moradores da vila ofereciam frutas, pães, vinho, mel etc., até o oleiro logo começou a vender 

tigelas como souvenir aos visitantes com a inscrição: “Eu vi Lázaro em Betânia”. Ali acorria 

todo tipo de gente: curiosos, povo simples, doutores da sinagoga, anciãos do templo e 

príncipes da lei. A situação se tornara insuportável para Lázaro e suas irmãs ao ponto dele ter 

que se ausentar por alguns dias até que tudo se acalmasse.  

Entre uma lembrança e outra dos gestos, palavras e milagres de Jesus que ele vira 

com seus próprios olhos, Lázaro vai confessando sua miséria e tenta corrigir a imagem 

distorcida de Cristo que o seu falso evangelho anunciava. Ele só não poderia dar detalhes da 

sequência de fatos entre a entrada de Jesus em Jerusalém e sua ressurreição, pois, como os 

outros discípulos, ele também abandonara o Mestre na sua “hora”. Estando ele mesmo jurado 

de morte, fugiu, temendo a sua segunda morte, apegando-se a sua vida. Sobre a paixão, a 

morte e a ressurreição de Cristo, o que sabe é porque ouviu falar.  

Lázaro foge perambulando por caminhos desconhecidos, entrando em cidades que 

nunca ouvira falar. Com medo esconde sua verdadeira identidade, até mesmo junto aos 

cristãos que começavam a se reunir nas casas, no primeiro dia da semana para cantar, orar e 

celebrar a páscoa de Cristo. Os testemunhos arrastavam multidões, mas nunca o de Lázaro, 

que continuava se escondendo. Um dia ele foi reconhecido, e em meio aos cristãos viveu uma 

consoladora experiência. Ali, onde estavam os seguidores de Cristo se sentia melhor, seus 

medos evanesciam, se sentia como se estivesse em sua própria casa. Ali estava restituído ao 

seu lugar de origem:  

Lá não me olhavam como um fantasma. Pelo contrário, quase como um anjo 

de luz [...] E lá não sabiam da minha fuga. Não me faziam perguntas. Tão 

tranqüilos eram os fatos sobre o Salvador que não precisavam perguntar. A 

simples evidência da minha presença bastava para demonstrar que até os 

mortos de morte comum podiam ser recuperados pelo Mestre. Nada de 

“como-foi”, “como-era lá” e outras perguntas importunas de Betânia. [...] Eu 

era para eles, apenas, a evidência
80

.   
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Animado por esta experiência de convivência cristã, Lázaro decide voltar à Betânia 

na esperança de lá encontrar uma comunidade entusiasmada com as boas novas anunciadas 

por Cristo. Quando lá chega, a tristeza novamente o invade, pois encontra apenas um pequeno 

grupo que se manteve fiel ao Mestre. Choca-lhe a constatação da insensibilidade de seus 

conterrâneos para com o Cristo, apesar de tudo o que ele fizera diante deles: o “seu” milagre; 

o de Simão, o leproso (cf. Mt 26,6-10), e tantos outros. Viram os milagres, e muitos até se 

beneficiaram deles, mas poucos compreenderam o sinal, o alvo para o qual apontavam. 

Enquanto nos romances apresentados por Marchadour vemos um Lázaro desgostoso 

e pessimista em relação à vida, em Lessa, vemos o contrário. Lázaro se apegou tanto à sua 

vida terrena que nada mais lhe importa a não ser preservá-la: 

A minha volta de entre os mortos comunicara-me um amor nunca sentido 

pela vida. Foram os exageros desse amor que me fizeram covarde. Por mais 

confuso que estivesse, por mais inseguro, um apego animal à vida se 

apoderara da minha pobre personalidade. “Queriam matar Lázaro...” Apenas 

Lázaro não queria morrer. Tomara-se talvez de um terror único, inédito, 

diante da morte que já devia conhecer, pela qual passara e da qual nada 

sabia... A dispersão dos sentimentos mal deixava ocasião de compreender 

que era toda uma necessidade bestial, brutal, de viver que latejava no meu 

sangue
81

. 

 

Em Lessa também encontramos as especulações sobre o além, mas Lázaro nada pode 

dizer sobre isso, e nada diz, tornando-se para os judeus não convertidos, uma prova de que 

não existe ressurreição e que nada há depois da morte. A seguir transcrevemos um diálogo de 

Lázaro com um saduceu, que não acreditava na ressurreição dos corpos, na retribuição após a 

morte ou em qualquer outra forma de sobrevida: 

– Estiveste morto, verdade? 

– Confirmaram por mim. 

– E como era a morte? 

– Os outros esperaram a minha resposta. Falei com simplicidade: 

– Não sei. 

– Estiveste no inferno? 

– Não sei. 

– Estiveste no céu? 

– Não sei. 

– Viste as almas? 

– Não. 

– O diabo? 
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– Não. 

– Ninguém te espetou com garfinhos em brasa? 

– Não sei. 

– Não te lembras de nada? 

– Não. 

– Não foste castigado pelos teus pecados? 

– Não sei. 

– Ninguém te pediu contas da tua vida? 

– Não. 

– Era bom? 

– Não sei. 

– Era mau? 

– Não sei. 

– Vias? Sentias? Sabias? 

– Não. 

O gordo saduceu, triunfante, sorriu. 

– Ainda bem que voltaste... 

Todos o olhamos, suspensos. 

– Para confirmar que nada há depois da morte...
82

 

 

Depois de muito tempo, Lázaro encontrou respostas para essas perguntas que muitos 

lhe fizeram e, que ele mesmo, constantemente fazia a si mesmo: “Ao ressuscitar, ao voltar à 

vida, eu deixara tudo das coisas de morto. Inclusive as memórias. Começava outra vez. Do 

morto não restava nada, inclusive o apodrecimento da matéria”
83

. Foi numa conversa com um 

dos maiores discípulos do Mestre, que Lázaro encontrou alívio para seu sofrimento, paz para 

seus tormentos e luzes para a sua situação. Esse discípulo, que Lessa não nomeia, lhe sugerira 

que esquecesse a “sua” morte e a “sua” ressurreição e pensasse na de Cristo, porque foi em 

função dessa que ele fora resgatado da morte.  

Nas andanças, Lázaro se encontra com Barnabé, ex-companheiro de Paulo. Um 

homem persuasivo e grande orador, dons que usa para convencer Lázaro a acompanhá-lo em 

missão na próspera região da Gália. Barnabé cheio de insinuações despertou em Lázaro certo 

sentimento de ciúmes e de desprezo por parte dos outros apóstolos. Estes não o convidavam 

para suas viagens missionárias, não lhe deram oportunidade de contar ele mesmo, o maior dos 

milagres realizados por Jesus, a “sua” ressurreição que, aliás, nem sequer citam dentre os 

milagres registrados em seus evangelhos. Não fosse João evangelista, sua história estaria 

fadada ao esquecimento.  
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Com argumentos de todo tipo, Barnabé conseguiu convencê-lo e partiram para 

Marselha a fim de pregar o Evangelho para os ricos. No entanto, o testemunho de Lázaro, aos 

olhos de Barnabé, era muito rudimentar e pouco convincente. Faltava-lhe algo! Por isso, 

Barnabé lhe sugere que acrescente (leia-se invente) detalhes que persuadam e convençam os 

ouvintes: “Não basta dizer que estavas morto e depois reviveste. É preciso contar como era a 

morte...”
84

.  

Diante das vis sugestões do ex-companheiro de Paulo, Lázaro tenta se manter firme. 

Não tem nada pra dizer sobre a morte, o céu, o inferno, os castigos, as delícias eternas ou 

qualquer outra coisa desta ordem. Barnabé, obstinado em seus propósitos, chega a sugerir que 

se Lázaro não se lembra de nada do céu, é porque lá ele não esteve e conclui: “Aliás, Cristo 

não iria arrancar-te às delícias do céu para devolver-te a este vale de lágrimas tenebroso. Não 

seria de Cristo... Provavelmente estiveste no inferno. Que tal?”
85

 Falar do inferno parecia ser 

mais viável, já que os destinatários das pregações em Marselha eram os ricos e não os pobres, 

destes já se ocupavam os outros apóstolos. Justificando seu plano, Barnabé conclui: 

E para salvar os homens do pecado é muito melhor falar no inferno que no 

céu. O que move os homens não é a esperança, é o medo. Fala a um rico, 

vestido de púrpura e de linho finíssimo, nas promessas do céu. Ele nem te 

liga. É continuação da vida mansa, a que está acostumado. Mas descreve-lhe 

o inferno, os horrores do inferno, contraste da sua boa vida e castigo dos 

seus crimes. Vê se ele não se assusta. Vê se ele não trata de aceitar o 

Evangelho, de por todos os seus bens a serviço do Evangelho...
86

 

 

Certamente o romance de Orígenes Lessa não possui a mesma intensidade e 

dramaticidade que a literatura analisada por Marchadour; aliás, temos a impressão que Lessa 

em alguns momentos do romance se mantém nos limites e compartilha das interpretações 

tradicionais. Entretanto, ele não deixa de ser um exemplar em nossa literatura brasileira 

daquela tendência de dar voz e vez a Lázaro. Silenciado no texto canônico e mantido em 

silêncio na interpretação predominante desde o tempo dos santos Padres, Lázaro sai do 

túmulo e nas diversas formas de literatura vive mergulhado nos dramas da condição humana, 

nas condições mais trágicas da vida. 

Concluindo seu estudo, Marchadour diz que não se pode negar que tais tipos de 

leitura e interpretação seculares violam o texto original eliminando dele tudo aquilo que as 

leituras e interpretações eclesiais, desde sempre, enfatizaram em favor da fé e da esperança 
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cristã. Por outro lado, também não se pode negar que tenham seu valor, pois nos interpelam, 

exigem de nós maiores e melhores reflexões sobre a nossa fé e a nossa esperança que 

respondam às indagações do nosso tempo. Mostrando que o mundo não é mal em si mesmo, 

que a vida presente não é um “vale de lágrimas” e sofrimentos, que a novidade de Cristo 

irrompeu e marcou um novo tempo, uma nova situação onde a morte não tem a última 

palavra, mas sim a vida, já, aqui e agora, enquanto a presença de Cristo se faz notar. 

 Se tais leituras desviaram o olhar de Cristo, o tiraram do centro para colocar aí 

Lázaro, descontextualizando-o e fazendo dele um homem sem fé e esperança, angustiado pela 

morte, distante daquele que é a fonte de vida. É possível então, a partir dos desvios mesmos, 

repropor a interpretação cristã, pois como vimos, o “homem lazareano” ao sair do sepulcro 

angustia-se, porque, aqui do lado de fora, não encontra mais a presença daquele que dá 

sentido à sua volta, daquele seu amigo que é “a ressurreição e a vida”.  Daquele que é o único 

que tem “palavras de vida eterna” (cf. Jo 6,68). 

Enfim, Lázaro secularizado dá oportunidade para os cristãos entrarem em diálogo 

com o ser humano contemporâneo, pois, conhecendo e compartilhando as mesmas “alegrias e 

as esperanças, as tristezas e as angústias”
87

, deixam que a luz do Evangelho ilumine estas 

realidades e demonstrem, pelo testemunho e o serviço, que a esperança cristã não é passiva e 

alienante, antes é envolvente (“Crês isto?") e ativa (“Desligai-o e deixa-o ir”). Quem tem 

esperança vive de maneira diferente, pois acolhendo o dom da vida, não obstante as misérias e 

sofrimentos, crê que pelo poder da palavra de Cristo sempre está sendo “ressuscitado”. 
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IV. CONCLUSÃO 

 

  

Com esta dissertação nos propomos a realizar uma reflexão sistematizada sobre o 

tema da escatologia no Evangelho de João. No momento da elaboração do projeto de pesquisa 

tínhamos como pressupostos ao menos duas coisas. A primeira é que consideraríamos o 

Evangelho tal como encontramos em nossas Bíblias, isto é, como texto canonizado, o que 

implicava num estudo da temática em chave de leitura canônica. A segunda diz respeito ao 

modo particular de João tratar a escatologia, trazendo em seu Evangelho as duas formas de 

compreendê-la: ora como escatologia presente, ora como escatologia futura ou ainda 

justapondo-as em uma mesma perícope. Diante disto, a pergunta que nos acompanhou em 

todo o percurso era esta: Como entender a coexistência das duas vertentes escatológicas no 

mesmo Evangelho, numa mesma perícope?  

Chegando ao fim do percurso, cabe-nos agora recolher os dados que ao longo da 

pesquisa foram sendo apresentados e que nos permitem tirar algumas conclusões a respeito do 

nosso objeto de pesquisa, a escatologia no Evangelho de João. 

Consideramos importante iniciar a dissertação passando em revista alguns dos 

principais representantes da exegese joanina para colher em seus estudos e comentários os 

elementos que nos dessem uma visão do status quaestionis sobre o nosso tema. A nossa 

intenção não era esgotar o assunto e nem apresentar em detalhes a leitura de cada autor sobre 

a escatologia joanina. Buscamos apenas, a partir de seus trabalhos, situar-nos no debate em 

torno do assunto.  

Na revisão de literatura constatamos que todos os autores se ocuparam em responder 

questões concernentes à coexistência das duas correntes escatológicas (presente/futura) neste 

Evangelho. Nenhum deles parece negar que João privilegia a dimensão presente. Os que se 

apoiam no método histórico-crítico consideram que a justaposição das duas vertentes sinaliza 

para possíveis intervenções redacionais posteriores e, por isso, preocupam-se em buscar o 

pensamento original do evangelista, distinguindo-o das supostas interpolações. Já os adeptos 

dos métodos sincrônicos nos ajudam a vê-las dialeticamente, ou seja, defendem que, mesmo 

que João dê preferência à dimensão presente, isso não quer dizer que esteja negando a futura. 
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Pensar de modo dialético nos ajudou a ver que, no Quarto Evangelho, a inauguração da 

escatologia com o evento Jesus Cristo, marcou o tempo presente da comunidade joanina, 

tornando as promessas escatológicas já disponíveis, mas ainda não em sua plenitude. 

Com o status quaestionis nos situamos no debate em âmbito bíblico-exegético. 

Conhecer os autores e suas análises fez com que ampliássemos a perspectiva e tocássemos na 

questão do intercâmbio entre a teologia bíblica e a teologia sistemática. Verificamos que nem 

sempre a relação entre essas duas ciências teológicas foi pacífica, mas que mostrou sua 

fecundidade, quando os teólogos começaram uma reformulação do antigo “Tratado dos 

Novíssimos”, inspirados por pesquisas da exegese científica acerca da escatologia na 

mensagem de Jesus. Desse intercâmbio estamos colhendo os bons frutos. Se hoje os Tratados 

de Escatologia falam mais de esperança cristã do que de topografias do além, isso se deve à 

renovação propiciada pela troca de saberes, que consequentemente, nos leva a falar menos de 

“salvação de almas” e mais de “salvação do ser humano”.  

Tais renovações foram impulsionadas pelo uso do método histórico-crítico aplicado à 

Bíblia. É inegável o valor desse método e sua contribuição ainda hoje para os avanços dos 

estudos bíblicos. Entretanto, só ele não basta. Daí o surgimento de outros métodos e 

abordagens ao texto bíblico que não vieram para eliminá-lo, mas sim completá-lo. Dentre 

estes novos métodos de abordagem, apresentamos os princípios da chamada abordagem 

canônica, que nos auxiliaram na leitura e análise da perícope da “ressurreição” de Lázaro no 

segundo capítulo.  

Ora, só os princípios da abordagem canônica também não bastam para retirarmos de 

um texto bíblico a sua mensagem, por isso mesmo, não rejeitamos, e nem poderíamos rejeitar, 

para a leitura e análise da nossa perícope as contribuições do método histórico-crítico. Assim 

sendo, com a crítica literária aprendemos a ver no texto as marcas joaninas: a conexão entre 

narrativa e discurso, as duplicações, os simbolismos, a identificação dos personagens, a 

linguagem sui generis, só para citar algumas das que se encontram em nossa narrativa e que 

João se serviu para propor à sua comunidade e, para nós, seus leitores, a sua doutrina 

escatológica. 

Com a crítica da história da tradição aprendemos a respeitar as especificidades 

joaninas. Ele conhece sim os sinópticos, mas se os tomou como fonte, o fez com total 

liberdade, tanto que o episódio de Lázaro é uma “criação” genuinamente sua. Lê-la 

recorrendo à intertextualidade diminui o sentido teológico que João lhe conferiu. Comprova 

isso a análise das questões lexicográficas: Jesus chora por quê? Por que Lázaro está morto e 
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ele o amava? Não só por isso, suas lágrimas escondem a profundidade teológica de sua “hora” 

que se aproxima. 

A delimitação da perícope (Jo 10,40 – 11,54) mostrou-nos um texto coeso e lógico 

pronto para ser analisado quanto a sua gênese redacional e seu gênero literário. Depois, 

realizamos a leitura sincrônica recorrendo a elementos da análise narrativa que nos ajudaram a 

ler o episódio não como a descrição de um fato real ou histórico, mas como uma narrativa da 

vida que está em Jesus, explicitando assim este que parece ser o sentido correspondente ao 

projeto narrativo do evangelista, que propõe à sua comunidade e a seus leitores hoje, a 

novidade cristã sobre a ressurreição: já presente como realidade pascal na vida dos crentes. 

No terceiro capítulo aprofundamos as temáticas da vida e da morte que marcam o 

episódio de Lázaro e que, a partir daí, evidenciam no Evangelho um paradoxo: o doador da 

vida é condenado à morte. Neste paradoxo está em jogo a fé e a incredulidade com relação a 

Jesus Cristo, o revelador e salvador escatológico que por sua morte trouxe vida ao mundo, e 

que vivifica para além da morte, todos os que nele creem. 

Por fim, considerando que a Palavra de Deus consignada nas Escrituras comporta 

uma mensagem performativa que, no caso da escatologia, não deve ser entendida como 

informações ou descrições do além, colhemos e apresentamos algumas pistas hermenêuticas 

possíveis a partir do texto e que carregam uma pragmática, isto é, um efeito que o autor espera 

causar sobre seus leitores implicando na sua forma de pensar, de agir e de crer. Com o 

episódio de Lázaro, João revela, à luz da fé, uma outra face da morte. Exorta-nos a viver o 

luto com sobriedade. Anima os fiéis na perseverança, vivendo o tempo da “ausência” e da 

feliz espera pela vinda de Cristo glorioso. Ensina-nos que o sepulcro não é lugar para quem se 

tornou amigo ou amiga de Jesus e que este lugar pode significar qualquer realidade que fere e 

diminui a dignidade humana e leva à morte os nossos irmãos e irmãs. Adverte-nos da 

precariedade da fé que se apoia meramente em milagres. Enfim, confronta-nos com a 

pergunta de Cristo: “Acreditas isto?”, chamando-nos a crer em sua pessoa e em sua palavra de 

vida e ressurreição, prometendo-nos que, se crermos, veremos a glória de Deus. 

Num primeiro momento, buscamos essas pistas dentro dos limites da interpretação 

canônica, e consequentemente eclesial. Com o auxílio de Alain Marchadour, conseguimos 

identificar uma hermenêutica tradicional do episódio de Lázaro, a qual prevaleceu até inícios 

da segunda metade do século XX. Neste tipo de interpretação cristã, a “ressurreição” de 

Lázaro inspirava a esperança na ressurreição dos mortos e oferecia à dogmática dados para a 

reflexão sacramental, litúrgica, cristológica, eclesiológica e escatológica. 
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Depois, num segundo momento, extrapolamos os limites do texto canônico e 

deparamo-nos com o “homem lazareano”, proliferando nas mais diversas expressões 

literárias, dando voz e vez à Lázaro, retirando-o do terreno cristão, distanciando-o de Cristo e 

lançando-o no palco dramático da vida terrena. Opondo-se ao Lázaro joanino este “Lázaro 

secularizado” se tornou a plástica imagem dos dramas humanos. Ele saiu do túmulo, tomou a 

palavra e se tornou um morto-vivo, desiludido com a vida e distante de Deus.  

Quando tratamos dos “limites” para a interpretação, nos questionávamos se essa 

imagem do “homem lazareano” deveria simplesmente ser rejeitada por não ser coerente com a 

tradicional interpretação cristã e por violentar o texto canônico. Entretanto, ao apresentarmos 

a versão brasileira desse “homem lazareano” no romance de Orígenes Lessa, encontramos 

nele a oportunidade de pensar que este tipo de interpretação tem para nós seu valor, pois nos 

faz refletir sobre o sentido que esta narrativa bíblica tem para os leitores de hoje. No romance 

de Lessa, vimos Lázaro se alegrar por estar entre os cristãos que não especulavam e nem o 

atormentavam com perguntas sobre sua experiência no além, simplesmente o viam como a 

“evidência”, que esclarece e não deixa dúvidas, de que Cristo é a “ressurreição e a vida”. 

Nisso está a atualidade da “ressurreição” de Lázaro, na compreensão joanina de que 

a escatologia está determinada pela presença de Cristo que confere aos que creem, desde já, a 

participação na vida ressuscitada. Esta presença é atualizada em nosso hoje histórico pela 

ação do Paráclito. Deste modo, qualquer ser humano que se encontre numa situação 

“lazareana” é chamado a sair do túmulo e encontrar-se com o doador da vida, com a sua 

comunidade de amigos e irmãos, enfim, com a vida.  

Assim, a narrativa da “ressurreição” de Lázaro se mostra para nós como um texto 

paradigmático para a compreensão da escatologia joanina. Nele se realiza tudo aquilo que aos 

poucos foi sendo construído ao longo do Livro dos Sinais, e que antecipa simbolicamente o 

mistério pascal de Cristo que será narrado no Livro da Glória. Mistério este que alimenta a 

nossa fé e fundamenta a nossa esperança. A presentificação da escatologia não elimina a 

dimensão futura, antes lhe dá garantias de cumprimento, pois aquele que vive já esta vida 

pascal sabe, pela fé, que com a morte ela não cai no vazio, mas mergulha no mistério da vida 

no âmbito de Deus.  
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ANEXO I
1
 

 

                                                 
1
 Imagem disponível em: http://inathmhl.blogspot.com.br/ , acesso em 09/06/2014. 

http://inathmhl.blogspot.com.br/
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ANEXO II 

 

Trecho da Homilia LXII de São João Crisóstomo sobre o Evangelho de João
1
. 

 

Em nossos dias, entre outros males que imperam, existe um do qual as mulheres nos 

oferecem um espetáculo. Eu quero falar das demonstrações exageradas que elas se deixam 

levar em suas lamentações e gemidos: elas arregaçam as mangas, elas arrancam os cabelos, 

elas arranham a face, algumas influenciadas por uma dor real, outras por pura afetação, outras 

por espírito de libertinagem [...] E arrancais os cabelos, rasgais as vestes, soltais gritos 

misturados com soluços; [...] do mesmo jeito que as bacantes do paganismo; e crês não 

ofender vosso Deus! Que demência! Não sois para os Gentios um objeto de riso? Não 

consideram eles vossos dogmas como fábulas? Não dirão: Não, não existe ressurreição, e as 

doutrinas dos cristãos não são mais que zombaria, erros e futilidades? Segundo eles, as 

mulheres em luto se desolam como se não houvesse nada depois deste mundo, e elas não 

consideram suas Escrituras. Todas as suas afirmações são apenas ficção, e elas provam isto 

com abundância. Se elas cressem que aquele do qual elas queixam a perda não está morto 

inteiramente e que ele passou para uma vida melhor, elas não o chorariam como se ele não 

mais existisse, elas não se mortificariam, elas não deixariam escapar estas exclamações que 

traem sua incredulidade: Eu não o verei mais, eu não o possuirei mais! Então, segundo os 

cristãos existem apenas mentiras. Se não acreditam no dogma mais consolador que possuem, 

ainda menos acreditarão nos outros. Não encontrareis estas fraquezas nos Gregos, entre eles 

existem aqueles que testemunham uma firmeza verdadeiramente filosófica. Uma mulher pagã 

sabendo que seu filho foi morto no campo de batalha, pergunta subitamente como vão os 

assuntos da pátria. Um filósofo portava uma coroa na cabeça quando vieram lhe dizer que um 

de seus filhos tinha dado seu sangue pela pátria, tirando sua coroa, ele perguntou qual dos 

dois filhos era, e, quando ficou sabendo, ele imediatamente recolocou a coroa sob a cabeça. 

Vemos pagãos entregarem seus filhos e filhas à morte, em honra de suas divindades. As 

mulheres espartanas recomendam a seus filhos voltarem do combate cobertos por seus 

escudos. 

                                                 
1
 CHRYSOSTOME, Jean. Oeuvres complètes. vol.14. Paris: Louis Vivès, 1869. p. 163-166. 
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Eu me envergonho em comparar a esta filosofia dos Gentios nossa conduta covarde. 

Homens que não sabem nada da ressurreição, se comportam como se cressem; aqueles que 

não teriam nenhuma dúvida se comportam como se não soubessem absolutamente nada. Há 

também pessoas que fazem por respeito humano o que elas não fariam em vista de Deus. As 

mulheres das melhores famílias não arrancam seus cabelos, não deixam seus braços nus; e, no 

entanto, elas não têm culpa, porque agem assim por estarem confusas e não por um motivo de 

piedade. Assim, a vergonha põe limites às suas manifestações de dor, e o temor de Deus não 

colocaria! E como desculpar uma conduta parecida? Ao menos, conviria que as mulheres 

pobres fossem por temor a Deus o que as mulheres ricas são por causa de sua alta posição. 

Mas tudo é desordenado em nossos dias; enquanto umas se põem nos limites da conveniência 

por vanglória, as outras por fraqueza agem de modo mais inconveniente. O que existe de mais 

triste do que uma parecida anomalia! Em todas as coisas, nós agimos apenas em vista dos 

homens, em vista das coisas da terra. Acrescentemos que proferimos nestas ocasiões palavras 

soberanamente insensatas e ridículas. O Senhor diz: “Bem aventurados aqueles que choram”, 

a propósito daqueles que choram seus pecados. Destas lágrimas, ninguém responde, ninguém 

tem pena de perder a alma; o que somos dispensados de fazer, eis precisamente o que 

fazemos. – O que! replicareis, então nos é proibido chorar um de nossos semelhantes? – Não é 

isto que eu vos proíbo, mas sim de afligir-se além de toda medida. Eu não sou insensível, não 

sou bárbaro, eu sei que a natureza se amotina, e que reclama aqueles que ela está acostumada 

a ver e ouvir todo dia. Não se afligir é coisa impossível; o exemplo do Cristo comprova, pois 

ele derrama lágrimas sobre Lázaro. Façais o mesmo vós também; choreis, mas sem estrondo, 

com modéstia e temendo a Deus. Se chorardes assim, não chorareis como um homem que não 

crê na ressurreição, mas sim como um homem que lamenta uma separação. 

Choramos pelas pessoas que nos deixam para uma longa viagem; mas não 

manifestamos nenhum sentimento de desespero. Que seja da mesma forma com vossos 

pesares, e considereis aquele que perdestes como um viajante que vos precede neste caminho. 

Não é uma ordem que vos dou, é por condescendência que eu me exprimo assim. Entretanto, 

se o defunto é um pecador que cometeu contra Deus numerosas ofensas, então é preciso 

chorar; não precisa mesmo limitar o choro, pois as lágrimas não lhe são de nenhuma utilidade, 

é preciso aplicar-se às obras capazes de lhe proporcionar algum alívio, tais como oferendas e 

esmolas. De outro lado, é preciso alegrar-se, pois ele não mais ajuntará essas faltas. O 

defunto, é um justo, alegrai-vos porque ele agora está num lugar seguro e não tem nada a 

temer da incerteza do futuro; se é jovem, alegrai-vos de vê-lo livre das penas da vida; se é 
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idoso, regozijai-vos por ele estar morto depois de obtido aquilo que está acima de todos os 

bens, os dias plenos e numerosos. Mas vós, deixando de lado estas considerações, apressai 

vossos servos para se livrarem destas demonstrações exageradas, como se o defunto devesse 

ser honrado. Não é isso uma suprema loucura? O que honra um defunto, não são nem as 

lamentações, nem os soluços, mas os hinos, o canto dos salmos, uma vida vivida na prática do 

bem. O justo, ao sair do mundo, se encontrará na sociedade dos anjos mesmo se ninguém 

seguir seu funeral, ao contrário, mesmo que a cidade inteira assista ao funeral dos perversos, 

isso não lhe será de nenhuma utilidade. Quereis honrar seriamente aqueles a quem choras? 

Recorrais a outros meios, às esmolas, aos serviços prestados ao próximo, às obras piedosas. 

Qual vantagem derramar-lhes todas as vossas lágrimas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


