
A MULHER SURPREENDIDA EM 
ADULTÉRIO (JO 7,53 – 8,11)





ANÁLISE LITERÁRIA/NARRATIVA

• Transmitido fora do Evangelho de João.

• Depois de Jo 7,52; Lc 21,28; Jo 7,26; Jo 21,25 e Lc 14,53.

• Cristandade ocidental (Roma, África do Norte).

• Montanismo (Tertuliano).

• Minievangelho (contém o cerne do evangelho) coração da mensagem cristã.

• 1) A incompetência dos humanos, pecadores, para condenar alguém à morte 

(v.9); 2) a missão de Jesus não é condenar, mas salvar (v.11).

• Lc 7,36-50 (Jesus bondoso).

• Minúsculos manuscritos gregos medievais (presente).



• Antigos manuscritos gregos (ausente).

• Siríacos, coptas, Vetus Latina, Vetus Geórgia, Armênia e uncial ocidental D.

• Todos os pais da igreja antiga omitem essa narrativa (Jo 7,52 para 8,12) 

século X.

• Num tratado sobre o matrimônio, Agostinho exprime a preocupação de que o 

texto poderia induzir as mulheres cristãs a não levar a sério o pecado de 

adultério. Ao lado do assassinato e da apostasia, o adultério era para Igreja 

um dos três pecados mais sérios, e não se tinha certeza de que a Igreja o 

pudesse perdoar. 

• Concílio de Trento.

• Na cena faltam diversos elementos que seriam necessários para um processo 

contra a adúltera.



O CONTEXTO DE JO 7- 8 É ADEQUADO PARA A 
INSERÇÃO DA PERÍCOPE

• Jesus fala aqui repetidamente do juízo: 

• Pensa-se na questão do sábado em Jo 7,19-24; na discussão com o Sinédrio 

acerca do processo a Jesus em Jo 745-52;

• Na retomada do tema do julgamento em Jo 8,12-20 (com o tema das duas 

testemunhas).

• A menção ao monte das Oliveiras em 8,1 entende-se não apenas a partir da 

tradição sinótica, mas também a partir de Zc 14 um texto que alude à festa 

das Tendas (cf. Jo 7,37s.). Este monte será o lugar do último juízo. 



ESTRUTURA DA NARRATIVA

• A construção do texto segue pontos de vista narrativos.

• Em 7,53 – 8,1 encerra-se o assunto anterior.

• Em Jo 7,53 – 8,2 encontra-se a introdução narrativa.

• Nos vv. 3-6b narra-se o inquérito dos escribas e fariseus.

• Nos vv. 6c-8, a reação de Jesus.

• Os vv. 9-11 descrevem a conclusão da narrativa.



ANÁLISE SEMÂNTICA

• O bispo de Hipona vê um contraste semântico entre o fato de Jesus escrever 

no chão e a escrita do Decálogo em pedra como base da acusação contra a 

mulher. Esta proposta parece bem convincente. A lei de Moisés não deve ser 

utilizada como rígido instrumento de morte. É preciso escrever na areia, 

manter a Lei flexível e olhar para a situação da pessoa à qual se aplica a 

Lei. 

• Pátio externo> servia como ponto de encontro para muitos escribas reunirem 

seus alunos ao redor deles e expor a lei.

• Escribas> eram estudiosos e expositores reconhecidos da lei de Moisés. 

Advogado, moralista, teólogo, catequista e jurista.



ANÁLISE SEMÂNTICA

• Monte das Oliveiras> Local de refúgio. Onde Jesus costumava passar a 

noite (cf. 21,37; 22,39).

• Madrugada> Despertar, primeira hora.

• Templo> Centro, centralização.

• Madrugada> Despertar, primeira hora.

• Adultério> Geralmente menção a infidelidade ao Deus de Israel.

• Mestre> Apresentado com rabino. Sentado para ensinar.



ANÁLISE SEMÂNTICA

• Lei> O acento cai no contraste entre Jesus e a Lei de Moisés. No nível da 

narrativa, pensa-se na Lei segundo a interpretação dos escribas. Mas no 

tempo em que o trecho foi escrito, a Lei pode ter um colorido “eclesial”: a 

tendência de certos cristãos de voltarem à Lei.

• Escrever no chão> Algo que se escreve na poeira, na areia, de modo 

passageiro.

• Erguer-se> Atitude de juiz ou profeta

• Mais velho> Na imaginação popular possuem a maior autoridade.

• Não peques mais> Sinal de vida nova.


