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Apresentaçaõ: João 15, 18-17,26 

=> Os Discípulos no Mundo (15, 18- 16, 4) 

=> O Paráclito/Espírito (16, 5 – 15) 

=> O Anúncio de pronto Retorno e Alegria (16, 16 – 33) 

         1.=>Do luto à alegria/ausência e volta de Jesus (16-24) => (Alegria) 

         2.=>Chegou a hora para a despedida de Jesus (25-33) => (Naquele dia ->Vitória e Paz) 

=> A ORAÇÃO DE JESUS (17, 1-26) =>Ter conhecimento do Pai e do Filho que Ele enviou) 

=>Introducão 

Os discursos contidos nestes capítulos são todos apresentados como sendo dirigidos aos 

discípulos em particular... - Doutrina esotérica! Os mesmos temas ou pensamentos se voltam 

nos discursos repetitivamente com os elementos. Neste bloco há trechos que são de puro 

diálogo (Jesus+Discípulos) (16, 29-33) e também há monólogo de estilo único (Oração: 17). 

Este modelo se encontra em vários episódios do livro dos Sinais. Os temas principais são 

entender os dogmas escatológicos da igreja primitiva a partir os problemas da morte e 

ressurreição de Cristo.  

=>Há dupla intenção destes discursos... 

1. Interpretar a morte e a ressurreição de Cristo como evento escatológico para poder 

reinterpretar as crenças escatológicas da Igreja primitiva.  

2. Apresentar e introduzir a natureza da nova vida dentro das comunidades cristãs através da 

morte e ressurreição de Cristo. 

 



=>A COMUNIDADE JOANINA E O MUNDO (15,18 -16, 4a) 

Mundo: Império Romano, Fariseus, Gnostocismo influência grega. 

Contexto social em que a literatura joanina se situa completa dominação do Império 

Romano sob sustentações de bases farisaicas, gnosticistas a partir de interpretações da 

tradição grega o que é caracterizado por Jesus e sua comunidade como o mundo. O conflito 

entre a comunidade joanina e o “mundo” surge com as denúncias de Jesus e seus discípulos 

contra o que era então entendido de Mundo.   

a. Perspectiva sociológica: Exclusão social:  

Divisão social, ricos e pobres poderosos e miseráveis sistema que promove a morte 

dos fracos e engrandecimento dos ricos. 

b. Perspectiva teológica: Revelação de Deus:  

Jesus revelação de Deus, o mundo não reconhece a verdade divina em Cristo. Começa 

então a perseguição aos discípulos de Jesus. 

c. Perspectiva evangelística:  

Consequências do seguimento a Jesus. Seguimento fiel e radical aos ensinamentos de 

Jesus causa desconfiança nos poderosos do mundo à eliminação de Jesus e seus discípulos é a 

única maneira dos Imperadores e Fariseus preservarem seu poder dominação. 

Analise Semántica 

1. Jo 15, 18-19: Consciência do discipulado: Perseguição, violência, morte. Consequências 

dos seguidores de Cristo e sua missão. Os contrários se provocam “Amor e Ódio”: 

Comunidade Joanina promotora da paz e da Justiça sustentada pelo Amor. Esta ação da 

comunidade de Jesus desperta ódio ao mundo por não reconhecerem a grandeza de Cristo.  

Contexto dualista Deus e o Mundo: “O mundo ama o que lhe pertence e rejeita o que lhe é 

contraposto”  

2. Jo. 15,20-21: Jesus causa de oposição “Por causa de mim”: Jesus é o elemento principal 

que causa o conflito entre o mundo e seus discípulos a vida, obra, história e atitudes de Jesus 

racham a sociedade. Para a comunidade Jesus é a referência do Amor: O amor que 

impulsiona e da vida no seguimento a Jesus. Se perseguiram Jesus perseguirão também seus 



discípulos somente uma comunidade verdadeiramente enraizada no amor revelado de Deus 

em Cristo conseguirá seguir a missão. Para o “Mundo” Jesus é o ponto de rejeição: O 

Mundo se vê ameaçado por Jesus não conhecem e nem reconhecem a ação de Deus por meio 

dele, portanto, o Cristo é ponto de rejeição. Com base na vocação por Jesus os discípulos não 

pertencem ao mundo. 

3. Jo. 15,22-25: Atitudes, palavras e ações de Jesus não são reconhecidas pelo mundo como 

revelação. Os discípulos entendem o significado e a importância da presença de Jesus. 

Palavras de Jesus são palavras de Deus, obras de Jesus são obras de Deus. Na vida de Jesus 

Deus é apresentado na história humana. 

4. Jo. 15, 26-27: Espírito da Comunidade: Os mantêm com foco no projeto de Jesus mesmo 

diante dos conflitos e perseguições a comunidade deve estar em comunhão.   

Força e comprometimento: Em meio a confrontos e perseguições a comunidade dos 

discípulos com a força do Espírito que transmite a essência do amor de Deus se mantêm 

inabalável na missão. Testemunho: Atitudes, ações, ensinamentos, coragem diante dos 

conflitos, promoção da justiça e da paz. 

5. Jo. 16, 1-4ª: Fidelidade a Jesus: Crescer no amor e na unidade aprofundar no mistério em 

torno de Jesus e contribuir inteiramente para que o Reino do Pai seja instaurado na terra. 

Prepara os discípulos para o futuro: Estejam preparados não se surpreendam com o que há 

de vir “lhes expulsarão das sinagogas”. Manter-se firmes e perseverantes no projeto de Jesus: 

Jesus estará ausente os discípulos serão conduzidos pela ação do Espírito que os fortalecerá na 

fé e no discipulado.  

6. Jo. 16, 4b-7:  Jesus refere-se as dificuldades da comunidade, no entanto, ainda estava 

presente no meio deles. (4b)  Na ausência de Jesus a comunidade deve abrir-se ao Espírito de 

deixar ser conduzida por Ele.  A princípio a comunidade não entende a ida de Jesus, mas é a 

partir da morte de Cristo na cruz que o amor é exaltado e a obra de Jesus passa a ter 

significado. (5-7) 

7. Jo. 16, 8-11: O Espírito mostrará ao mundo: Quem é o pecador: O Império, os fariseus. 

Quem é o justo: Os promotores da justiça, Jesus e seus discípulos. Quem é o condenado: O 

mundo 



8. Jo 16, 12-15 : A comunidade só entenderá a partir dos acontecimentos: Os acontecimentos 

transcendem as normas de vida na terra e têm fundamentação escatológica e conforme os 

acontecimentos os discípulos passam a entender o significado.  O Espírito nos conduz a 

compreensão da própria verdade: O Espírito de unidade que revela ao mundo a verdade 

ilumina a mente dos discípulos e os fortalecem na caminhada os fazem entendidos da razão de 

seguirem a Cristo e conhecedores da verdade. Revelação: Jesus é a verdade e a verdade vem 

de Deus. O mundo é incapaz de promover a dignidade humana baseada no amor e no anúncio 

do reino de Deus. A história de Jesus é plenamente divina e eterna fatos incompreensíveis ao 

mundo reconhecer Jesus como verdade que vem Deus é impossível aos olhos do mundo. 

A vida de Jesus glorifica a Deus e o Espírito que une e fortalece a comunidade glorifica a 

Jesus: Na pessoa de Jesus reconhecemos a transcendência da vida por Ele reconhecemos a 

presença de Deus na vida e na história do mundo e pelo testemunho e comprometimento da 

comunidade fortificada pelo Espírito glorificamos a Jesus que nos revela a Deus. 

=> O ANÚNCIO DE PRONTO RETORNO E ALEGRIA (16, 16 – 33) 

1. DO LUTO À ALEGRIA/AUSÊNCIA E VOLTA DE JESUS (16-24) 

    # O tema principal é alegria (mandamento do amor -> Espírito Santo -> denunciar o 

mundo) 

    # Alegria: no sentido apocalíptico (não haverá mais luto, dor e morte (Ap 21,4)  

    Jo 16, 4b-15 - > Despedida: psicologia dos discípulos -> as palavras de consolação e    

                              Exortação 

Análise Semantica 

1. Um pouco de tempo......mais um pouco de tempo ainda (16,16): Muitos biblistas 

concordam que estes dois tempos é o tempo curto entre o discurso de despedida e a morte de 

Jesus e o tempo depois da ressurreição. O período de não ver jesus na sua forma física é 

ligado com a partida de Jesus e o retorno dele ao Pai. O período de não ver Jesus é entre o 

momento em que Jesus não estará presente com sua presença física e a comunidade estará 

sofrendo pela sua ausência, mas os discípulos ficarão felizes quando o advogado vier de Jesus 

para ajuda-los. A comunidade experimentará momentos de proximidade e de distancia de 

Jesus. A ausência será causada por sua morte e sua presença ao voltar á vida (ressuscitado). 



Os discípulos terão seus momentos difíceis e ficaram desemparados, mas sem muito intervalo 

Jesus aparecerá com uma nova presença. Ele vai ausentar da comunidade, mas sua ausência 

será breve e momentâneo e ele voltará a estar com eles. O conflito entre a comunidade e o 

mundo terá seus momentos de dor intensa. E, o grupo cristão tem que manifestar amor do Pai 

como Jesus, no meio do ódio e aflições.  

2.  Chorar e lamentrar-se (16,20): Aqui Jesus usa dois verbos clássicos para expressar o luto 

por um morto: chorar e lamentar-se. Jesus apresenta a comunidade em contraste com o 

mundo. Enquanto a comunidade estará de luto, o mundo estará alegre. Mas imediatamente Ele 

anuncia-lhes a mudança de situação: “vossa tristeza se converterá em alegria”. A comunidade 

sentirá se triste diante da provação dolorosa, mas depois se sentirão alegria quando Jesus vai 

aparecer.  

3. Agora e Depois (17,21-24): Esta parte de agora e depois é baseada na imagem de uma 

mulher. A mulher aqui é a figura da humanidade (Is 26,16-19; a imagem de Eva). A agora e o 

depois da mulher. Antes do parto a mulher passa pela dor  física e ansiedade, mas depois de 

dar à luz, a angustia dela desaparece porque uma nova vida nasceu no mundo. A imagem do 

parto situa-se na dupla perspectiva: a morte – ressurreição de Jesus e a tristeza – alegria dos 

seus. A perseguição e a morte são garantia de ressurreição e vida. A menção de a hora da 

mulher retoma o tema de a hora de Jesus em seu duplo aspecto: o negativo por causa da 

morte, perseguição, sofrimento e ódio e o positivo por causa da manifestação suprema do 

amor de Deus e passagem de Jesus ao Pai e vinda do Espírito. Jesus dará sua vida a fim de 

criar o homem novo e a nova humanidade. O homem nascerá para o mundo/criação com seu 

estado definitivo e com nova condição. A agora e o depois dos discípulos. Antes da partida de 

Jesus os discípulos esperam com tristeza, sofrimento e ansiedade como a mulher que espera 

do parto do seu filho. Mas depois da ressureição ao verem Jesus, eles ficarão alegres. O Pai 

vai enviar Espírito em nome de Jesus e receberão alegria completa. Na Bíblia o sofrimento e 

perseguição sempre se refere ao tempo final. 

2. CHEGOU A HORA PARA DESPIDIDA DE JESUS (25-33) 

Aqui Jesus termina seu terceiro discurso. Jesus fala sobre o naquele dia e mostra a 

importância de pedir a aração ao Pai em nome Dele. Ele fala que está deixando o mundo e 

voltando para o Pai. No final Ele promete para proporcionar aos seus discípulos a vitória e 

Paz.  



Análise Semantica 

1. Falar em figuras: Aqui o falar de Jesus em imagens ou aberto é bem destacado. Jesus está 

no fim de seu percurso terreno e da comunicação de sua mensagem. O tempo que passou é 

tempo do falar em imagens/ parábolas (Jo 10,6) No tempo de Jesus usar parábolas era um 

método de ensino muito comum. E, Jesus usava este método para responder e tirar5 dúvidas. 

Em suas parábolas Jesus usava figuras que seus ouvintes entendiam bem: comida, casamento, 

a relação entre um pai e um filho.... essas histórias simples explicavam realidades difíceis de 

entender, como a salvação e o Reino de Deus. Através de suas parábolas Jesus tornou o 

caminho da salvação acessível a todos.  

Mas, virá o tempo a hora em que Jesus falará do Pai mão amis em imagens, mas abertamente. 

A expressão “naquele dia” caracteriza a revelação vindoura como escatológica. Nessa hora 

escatológica/nesse dia o Pai dará tudo aos que creem em Jesus. O objeto da fé dos discípulos é 

a saída de Jesus de juto do Pai e sua volta ao Pai. Segundo essa divisão do tempo, o momento 

de sua revelação sem figuras ainda deve chegar (segunda vinda). No evangelho de João, o 

conceito de “Hora” foi usado para a hora escatológica (4,23; 5,25.28) ou para a hora de Jesus 

(2,4; 12,23; 13,1; 17,1), mas agora é usado sem sentido eclesiológico para expressar uma nova 

relação entre Jesus e seus fiéis. Para Jesus essa hora é iminente, mas deve ainda chegar.  

Mas, aqui os discípulos se enganaram e pensaram que a hora já chegou, e, por isso, usam duas 

vezes o adverbio de tempo “agora”. Mas Jesus combateu esta opinião porque os discípulos 

ainda não chegaram à verdadeira fé nele. Jesus fala que quando a hora chegar eles serão 

espalhados e abandonarão Jesus. Mas, Jesus não ficará sozinho porque está em comunhão 

com o Pai.  Jesus também promete aos discípulos que receberão sua paz e a vitória sobre o 

mundo, porque ele já venceu o mundo.  

2. Sair do Pai e vir ao mundo/ deixar o mundo e ir ao Pai (28-29): Jesus fala da sua origem 

com o pai. Ele revela do seu itinerário: Ele veio do Pai e se encarnou e volta ao Pai. Sai do Pai 

significa não só ser enviado por ele, mas também que ele é a realização do projeto que Deu 

tinha desde o princípio (1,1). Jesus terminou a missão de Deus e reconheceu que a origem 

dessa missão é divina. O Espírito é a força vital de Deus que acompanhou Jesus na sua 

trajetória desde a Encarnação até o Pentecostes. Jesus estava no mundo, e, por isso, Ele é uno 

com os homens, e, uno com o Pai de quem veio e para o qual agora voltará. Jesus uniu o 

homem com Deus. Seu caminho passa pela morte. A morte de Jesus na cruz foi a expressão 



suprema do seu amor, e este ato vai leva-lo á sua situação definitiva junto do pai. Jesus 

rucificado agora se torna a nova lei para os discípulos e seguidores.  

3. A dispersão dos discípulos (32): Aqui Jesus não fala do pastor e a dispersão das ovelhas 

porque Ele já falou no cap. 10, no discurso do Pastor (10,12). Jesus é aquele que reúne as 

ovelhas dispersas. Em Zc 13,7 há profecia: “ Fere o pastor, então as ovelhas serão 

dispersadas....”. Quando Jesus, o pastor, for ferido, os discípulos (as ovelhas) se dispersarão. 

Os discípulos tinham a ilusão de fazer Jesus um rei terreno, mas quando Jesus foi preso e 

morto, a esperança de triunfo terreno acabou e os discípulos foram embora deixando Jesus 

sozinho e abandonado.  No final Jesus vai reunir os discípulos novamente. Há texto no AT 

por atrás dessa expetativa: Jr 23 e Ez 34 e no NT é Jo 10.  

4. A promessa da paz e vencer o mundo(33): O tema da paz aparece varias vezes no NT. O 

Jo 14, 25-29 fala deste tema (pai enviará o espírito Santo em meu nome e deixo minha paz). 

Em Rm 14, 17 temos o tema da paz:” O reino de Deus não é comer, beber, mas justiça, paz e 

alegria no Espírito Santo. Em capítulo 16, 7-11.13-15 temos a menção sobre o dom do 

Espírito Santo que são justiça e a paz. Em certo sentido, esta promessa da paz antecipa o seu 

dom na noite da Páscoa (20,21). Enquanto os discípulos vivem neste mundo, experimentarão 

aflições, mas devem ter esperança. Porque Jesus venceu todas as forças que se opõem a Deus, 

inclusive o mundo e a morte. E, assim podem ser confiantes e corajosos. Enquanto 

permaneceram em Jesus, como os ramos na videira, participaram dessa vitória e paz de Jesus.  

A fé é completa somente em acreditar na morte de Jesus na cruz. A vitória de Jesus consiste 

em superar o ódio com o amor. Jesus venceu o mundo e deu a paz, mas não vencer pela 

guerra e domínio como o mundo faz. A vitória de Jesus sobre o mundo é diferente, é a vitória 

do enaltecido na cruz.  

Jesus venceu o mundo da mesma forma que ele derrotou o príncipe deste mundo. O 

que Jesus está dizendo é que através de sua morte ele fez a oposição ao mundo sem sentido e 

desprezível. A batalha decisiva foi travada e vencida. O mundo continua com seus ataques 

infelizes, mas aqueles que estão em Cristo compartilham da vitória que ele alcançou. Eles não 

podem ser feridos pelo mal do mundo, e eles sabem quem triunfa no fim. Com isso eles se 

animam e começam a compartilhar sua paz. 

 

 



=> A ORAÇÃO DE JESUS EM SUA DESPEDIDA (17, 1-26)      

     O discurso termina com a frase: “Coragem, eu venci o mundo”. E, esta frase é seguida pela 

oração. Jesus enfatiza que a vitória é conquistada no campo do espírito e pelo poder de Deus                     

 Nos capítulos 15 e 16 Jesus deu as instruções aos discípulos para viver bem na comunidade. 

Aqui voltam ideias centrais e palavras-chave dos 4 capítulos anteriores. A ideia central desta 

oração é “Conhecer a Deus/Pai”. Na oração encontramos sobre a santificação dos discípulos 

de Jesus pelo Pai e também a santificação de Jesus para os discípulos. Este texto é de tardio e 

é um texto dos primórdios.  

Sua oração se compõe de seguinte forma: 

I. Prefácio: 17, 1-5 – A oração de Jesus focaliza o próprio Jesus na sua glorificação pelo Pai. 

II. Corpo com duas orações: 

      1. 17, 6-19 – A oração de Jesus pelos discípulos que lhe são confiados. 

      2. 17, 20-23 – A oração pelos que creditarão por causa da palavra dos discípulos.  

IV. Conclusão que resume sua obra: 17, 24 -26 – Aqui Jesus reza de novo para os dois grupos 

mencionados previamente com a exclamação: Pai.     

No prefácio (17,1-5): Jesus pede ao pai a manifestação da glória e que sua morte manifeste 

seu amor e o do Pai pela comunicação do Espírito Santo aos que creem. O corpo da oração 

divide se em duas partes: uma pelos discípulos presentes(17, 6-19) e a segunda pelos do 

futuro (17, 20-24). Nas duas orações o apelo é ter fé em Jesus e fazer a obra de Jesus. E, 

também que O Pai guarde essas comunidades na unidade perfeita, consagre as com a verdade 

para que possam exercer bem a missão de Jesus no mundo (17,17-19) superandos dificuldades 

e sofrimentos. Na conclusão (17, 17, 24-26) apresenta a futura manifestação que é fazer 

conhecer o Pai. Conhecer o Pai é o conhecimento da vida definitiva, é o amor e o dom do 

Espírito que estará nos discípulos. Este amor/Espírito/vida definitiva procede da manifestação 

da gloria do Pai. A gloria é o amor leal e Espírito que é doador da vida. O Espírito recebido dá 

a experiência do amor gratuito do Pai. Esta experiência de ter recebido Espírito é a verdade 

(17,17). Verdade enquanto proclamada é mensagem (17, 8); enquanto se faz norma de vida 

torna se mandamento de amor aos irmãos. E, neste mandamento de amor que a comunidade 

permanecerá unida.  



Análise Semantica 

1. Levantar os olhos ao céu (17,1-5): Rezar ou fazer oração (em momentos decisivos: antes 

da ressuscitação de Lázaro (11,41), na sua angústia em Getsêmani (12,27), multiplicação do 

pão (Jo 11,41; Mc 6,41). Voz que veio do Céu (12,28). Temos a glorificação mútuo do Pai e 

do Filho. No lugar de Deus e Filho do Homem, agora vê os termos Pai e seu Filho. O céu é o 

lugar de Deus, novo santuário que com a morte de Jesus ficará definitivamente aberto (1,51) e 

o Espírito descerá do seu lado.  

2. Vida eterna (17,2): Vida eterna é ter fé na palavra de Jesus e consiste no reconhecimento 

do único Deus verdadeiro e do Filho Jesus Cristo que ele enviou. Vida definitiva=dom do 

Espírito, amor.  

3. Pai, chegou a hora (17,1-2): Jesus fala assim porque se sente e está cheio da vida do Pai e 

do seu amor leal. O Pai lhe comunicou inteiramente e Pai e Filho são um. Em Caná (2,4), esta 

hora provocou a crise em Jesus (12,27). Mas, aqui ele aceito a chegada da hora plenamente. 

Jesus está muito tranquilo para cumprir esta hora que culminará na sua morte porque sabe que 

isso significa a vitória sobre o mundo.  

4. Conhecer a Deus ((17,3.7): Tem suas raízes na tradição da fé de israel. Em Jr 31, 31-34: 

Conhecer ao Senhor é no sentido de fazer a promessa de uma nova Aliança. As promessas do 

primeiro discurso e o anúncio de uma futura morada de Deus junto a seu povo, mostram 

influencia das promessas da nova aliança.  

5. Mútua glorificação de Pai e Filho(17,5-6): Jesus na sua obra terrestre glorificou o Pai. A 

glorificação ao Pai pelo Filho é visto como evento futuro. Jesus terminou a obra que o Pai lhe 

deu a consumar. Jesus crucificado morreu com a palavra: “Está consumado (tetélesthai, Jo, 

19,30)”. Ele consumiu sua obra. Em sua oração Jesus antecipa este momento. Pela sua morte 

na cruz Jesus manifesta á humanidade o seu próprio amor e o do Pai. Pai e Jesus são uma só e 

mesma gloria.  

6. O que me entregaste (17,6): Se refere ao grupo dos seus discípulos. Para que este grupo 

pela oração seja um O grupo aqui é usado em neutro que pode ser denominado espírito 

(penuma, neutro), então pode aplicar ao home nascido do Espírito. Quem nasceu do Espírito 

possui a vida definitiva. O Pai entregou a Jesus o grupo que escuta e aprende do Pai e aceita a 

luz. Jesus vai dar vida definitiva para este grupo.  



7. Guardar tua palavra (17,6.12): O termo aparece varias vezes nos discursos de despedida. 

Para a teologia da aliança, o guardar significava guardar mandamentos de Jesus no amor a 

Jesus ou à sua palavra (jo 14,15; 1510; 8,52.55). Desde agora o Pai deverá guardar os 

discípulos, assim como Jesus o fez durante sua existência terrestre ( 17,11.15; 17,12). Guardar 

os discípulos de Jesus ou os fiéis em nome do Pai significa a mesma coisa que guardá-los na 

pertença ao Pai. Fazer a ligação com Deus significa permanecer na união dos fiéis entre si. Os 

fiéis estarão unidos na proteção do Pai. O filho de perdição é Judas. Aqueles que não 

observam a palavra. Quem observa a palavra evita perdição (Is 75,4; Pr 24,22).  

8. O mundo os odiou (17,14-15): Jesus opõe sua atitude á do mundo. Jesus não roga pelo 

mundo que significa a ordem injusta. A injustiça institucional que se chama o mundo é 

inimiga do homem e de Deus. Jesus roga e distingue os seus do sistema injusto. Jesus 

comunicou aos discípulos a sua palavra, mas o mundo os odiou. Jesus reza ao Pai por seus 

discípulos que eles não devem ser tirados deste mundo, mas protegidos contra o maligno. 

Jesus reza para que eles sejam guardados do maligno como Pai-nosso (Mt 6,13). Como Jesus, 

os discípulos não são do mundo, mas são enviados para centro do mundo. O problema não é o 

mundo, mas aquele que o domina. Os discípulos devem ser guardados bem no mundo porque 

eles constituem a comunidade da vida, reunida em torno do Pai e de Jesus. Traça assim a 

fronteira entre a esfera da vida-luz e a da treva-mote (1,-5).  

9. Santificação dos discípulos na verdade (17,17): A santificação é pela palavra divina 

proclamada por Jesus (15,3). Jesus foi santificado por Pai para fazer a atividade messiânica. 

Jesus foi santificado por causa dos seus discípulos. Ele pede ao Pai que consagre os discípulos 

de maneira semelhante à sua e para uma missão. A consagração/santificação de Jesus foi feita 

pelo Espírito que permanece sobre ele como unção messiânica (1,32). A santificação é feita 

para uma missão. O Espírito Santo é a vida-amor do Pai que produz nova experiência de vida.  

10. Pai Santo (17,11): Jesus consagra seus discípulos ao Pai Santo (hagie). Santo significa 

separado e aqui o sentido é o Pai se distingue do mundo, do sistema de pecado e morte. O 

adjetivo santo ao mesmo tempo significa santificador aquele que atrai para a sua esfera e 

separando do mundo do pecado. O Pai é amor e sua atividade como santo é separar o homem 

da esfera do pecado do mundo. O Pai realiza a atividade santificadora por meio de Jesus e tira 

o pecado da humanidade pela comunicação do Espírito Santo (1,33), que tira o homem da 

escravidão.  



11. Os guarde do maligno/perverso (17,15): é nova denominação do inimigo (8,44), 

satanás, (13,27), sistema de injustiça. Ele fez de Judas inimigo, ladrão, mentiroso e homicida, 

levando-o á morte definitiva (17,12). É ele quem inspira o modo perverso de agir próprio do 

mundo injusto (7,7). Se a comunidade não vai viver com as orientações de Jesus, ela vai 

sofrer seu colapso com o poder do maligno.  

12. Alcançar a unidade (17,22-23): Espírito (a gloria) faz a comunidade um com Jesus e 

mediante ele com o Pai. O Espírito produz a comunhão de vida e atividade. A comunidade 

como novo santuário está cheia da presença de Deus. Com a presença de Deus a comunidade 

será unida. A unidade perfeita manifesta a amor gratuito e generoso do Pai se torna capaz de 

convencer a humanidade. A unidade é criada pelo Espírito-amor que se recebe de Jesus e une 

com ele. A unidade identifica a comunidade com Jesus e com o Pai (17,21). A experiência do 

amor gratuito na comunidade leva o mundo a crer que Jesus é o enviado de Deus e a 

aproximar se dele a fim de obter vida.  

13. Pai justo/mundo (pater dikaie) 17,24- 25: A caraterística do pai é justo e isso evoca o 

Deus que exerce a justiça (16.8.10). O mundo representa a totalidade da criação, mas aqui 

significa o domínio que não abriu a mensagem de Deus que exerce a justiça. O mundo é 

contraposto aos que reconheceram Jesus como envio da parte do Pai porque não reconheceu o 

Pai como Pai de Jesus. Conhecer o Pai e conhecer Jesus significa também reconhecer o nome 

do Pai de Jesus. E, Jesus conduz a esse conhecimento. Jesus manifestou o nome do Pai em sua 

vida e obra. Conhecer o Pai é a vida definitiva (17,3). Jesus que que os discípulos saiba o 

nome do Pai e também que diante do Pai, ele sejam iguais a ele, que gozem do mesmo amor 

do pai de que ele gozou e assim constituam unidade com ele. 
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