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A VERDADEIRA VIDEIRA (JO 15,1-17) 

 

Introdução 

O texto faz parte do segundo discurso da despedida (Jo 15,1-16,4d). Nos anos de 1980 

havia as hipóteses de que as diferenças situações de vida na comunidade joanina  teriam dado 

origem às diversas secções dos discursos de despedida. Júrgen Becker mostra cinco discursos 

diferentes: 13,31-14,31; 15,1-17; 15,18-16,15; 16,16-33; e 17. 

Na realidade, a comunidade de João vivia uma situação de constante conflito. Além dos 

conflitos internos, a comunidade enfrentava conflito com Império Romano. Segundo John 

Painter, Jo 15,1-17 foi escrita no tempo em que a comunidade já se encontra excluída da 

sinagoga e ameaçada, por causa da birkat-ha-minim, medida tomada pela sinagoga de Jâmnia (c. 

85 d.C.) para excluir dos hereges da sinagoga.  

Para enfrentar esses desafios, a comunidade precisa fortalecer o laço de amor e 

solidariedade entre eles: "Amem-se uns aos outro, assim como eu amei vocês" (Jo 15,12). Em Jo 

15,1-7: a comunidade, agora abandonada, deve aprender a continuar vivendo em comunhão com 

Cristo e no mútuo amor fraterno. 

Jo 15,1-17 revela a unidade dos discípulo (como ramos da videira verdadeira) e seu 

“amor”. Assim, o tema está bem focalizado no convite para permanecer em Cristo e do amor 

mútuo na comunidade. Permanecei no meu amor para dar muitos frutos é um convite para 

retomar "caminho, a verdade e a vida" em Jesus.  

 

Estrutura do Texto 

A estrutura do texto Jo 15, 1-17, tanto segundo Johan Konings como Johannes Beutler foi 

dividida em duas partes: 

1-8: Discurso figurativo da videira verdadeira 

9-17: A meditação continua aprofundando o mistério do amor de Deus em Jesus Cristo e 

nossa missão de frutificar no amor fraterno: o mandamento do amor. 

Enquanto Juan Mateos e Juan Barreto dividiram a estrutura seguinte: 

15,1-6: A comunidade em expansão. 

A perícope tem três partes: a primeira e a terceira começa por afirmações semelhantes 

(5,1.5: Eu sou a videira). 

15,1-2: Atividade do Pai. 

15,3-4: A comunidade: condição para o fruto. 

15.5-6: O discípulo: fruto e esterilidade. 

*O fruto tem duplo aspecto inseparável: o crescimento pessoal e comunitário, realizado 

pelo dom de si aos outros.  

 

15,7-17: Amor, amizade e fruto. 

15,7-11: A fidelidade, condição para a alegria. 

15,12-17: Trabalho comum na amizade. 
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Análise Semântica 

VIDEIRA (verdadeira) 

A videira foi tomada pelos profetas como imagem do povo de Israel. 

Isaías 

O povo é comparado a uma videira que não dá fruto: Is 5,1-7. 

Oséias  

Chama Israel de vinha viçosa, porém de coração infiel: Os 10,1. 

Jeremias 

Se queixa da degeneração da vinha de qualidade: Jr 2, 21. 

Ezequiel 

A vê desarraigada (no exílio): Ez 19, 10-12. 

Ora o primeiro discípulo a dar uma completa profissão de fé, em João, foi o verdadeiro 

israelita” Natanael (1, 46-49). 
 15, 1 é uma das últimas autoproclamações simbólicas de Jesus. 

Agora ele apresenta a si mesmo e aos fiéis unidos a ele como a verdadeira videira, aquela que 

produz fruto em todos os ramos que estão unidos a ela. E este fruto é o amor fraterno 

Portanto, a videira verdadeira é a comunidade unida em Cristo e fecunda, nele, no amor e na 

comunhão fraterna. 

O PAI 

Não é mais como no AT. Agora, ele é o agricultor, não é apenas o dono da vinha. Ele mesmo 

trabalha (5,17), cuida da vinha, para que produza os frutos que ele espera. 

A exortação do v. 4 visa fortalecer a comunidade que, no fim do primeiro século cristão, sob 

pressão das perseguições, periga cair na apostasia e desistir da fé. Há gente na comunidade que 

gostaria de abandonar a profissão de fé em Jesus. 

Quem acata fica mais puro (santo=dedicado a Deus) mais unido a Jesus e mais produtivo em 

termos daquilo que Deus espera. 

PERMANECER (Ubi caritas et amor, Deus ibi est) 

João usa 7 vezes o verbo permanecer. É o sentido da imanência. Para exprimir a união entre o 

tronco e os ramos, ou seja entre Jesus e os fiéis. Quem pertence aparentemente ao grupo cristão, 

mas não mantém ligação com Jesus é um membro morto. Só atrapalha. 

Jo 15, 7-8 permanecer – equivalente a morar – expressa a presença das palavras de Jesus em 

nossa vida, isso porque suas palavras são equivalentes à sua pessoa. Se queremos saber se Cristo 

está em nós, cabe verificar se suas palavras desempenham um papel efetivo (e afetivo) em nossa 

vida. Daqueles que não crêem é dito que a palavra de Deus não cabe neles. 

Jo 15, 9-17 Mandamento do Amor 

“como o Pai me ama, também eu vos amo” 

O termo “como” significa ao mesmo tempo “como e porque”. O Pai ama o Filho, e este fluxo de 

amor do Pai para o Filho continua através dele até nós. Envolve-nos e carrega-nos. 

Jesus nos comunica o mistério do amor do Pai que se revela por meio dele. Deus é amor, e é a 

fonte do amor, do qual, o filho é portador. 

Esse modelo é o que deve inspirar o relacionamento dos discípulos de Jesus. Deus é invisível, 

mas amando nossos irmãos temos o amor dele morando dentro de nós e no meio de nós. 

Os amigos de Jesus não são meros objetos de sua afeição. São sujeitos e parceiros, que 

livremente mantêm um pacto, uma aliança com ele.  
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