
MANDAMENTO NOVO, TRAIÇÃO E HORA 

FINAL



O capítulo 13 início da II parte do Evangelho de 
João.

 Grande Sinal

 Hora de Jesus

 Livro de Glorificação



 O Livro dos Sinais (1-12) – Descreve a

vinda do enviado de Deus ao mundo.

 Livro da Glória (13-20) – Reflete sobre a

sua volta ao Pai.



 Divisão da II parte do Evangelho de João

Capítulos 13 – 17 Jesus com os seus na sala da ceia,

celebrando sua despedida, seu

“adeus”.

Capítulos 18 – 20 Relatos da Paixão e Ressurreição

de Jesus

Capitulo 20, 30-31 Conclusão.



 Estrutura do Texto 

Parte Versículos Conteúdo

I (v.1) Abertura geral da II parte do livro de João.

II (vv. 2-11) Jesus levanta para lavar os pés dos discípulos, provocando

protesto de Pedro.

III (vv.12-20) Jesus volta a sentar-se e explica o sentido de seu gesto.

IV (vv. 21-30) Jesus anuncia a traição



 Em II (o lava-pés propriamente), o acento cai naquilo

que Jesus Faz e os seus discípulos devem aceitar.

 Em III (a explicação do lava-pés), o acento está naquilo

que os discípulos devem fazer, em imitação de Jesus.

 Portanto, Há uma extrema relação entre II e III parte,

pois há um indicativo (o que é dado, em II) e um

imperativo (o que é para se fazer, em III)



II (vv. 2-11): indicativo: o

dom de Jesus

III (vv. 12-20): imperativo:

exortação e missão

Compreensão cristo-

soteriológica: aceitação do

gesto salvífico, único e

insubstituível, de Jesus.

Aplicação parenética, exortativa:

“imitação de Cristo” no serviço

humilde e na missão do

discipulado.
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