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“ A INIMIZADE DO MUNDO E A FORÇA DO ESPÍRITO” (JO 15,18-16,4A) 

 

A comunidade joanina diante da realidade sócio-política do seu tempo, é provocada a 

permanecer interligada pelo amor entre os irmãos, para que comunitariamente possam enfrentar 

as injustiças, perseguições e as hostilidades externas. As estruturas de poder políticas e 

religiosas judaicas e romana sentem-se ameaçadas pelo testemunho da comunidade cristã, que 

é fortalecido pela adesão fiel ao projeto de vida de Jesus, que se opõe aos projetos de ódio, 

injustiça, exploração e do desamor praticados pelas elites dominantes (judaica e romana). 

Comunidade joanina, sustentada pelo Espírito da verdade, seu defensor, assim como Jesus, ela 

será capaz de entregar a própria vida em favor dos irmãos, do projeto da vida e do Reino do 

Amor. 

 

QUANTO AO CONTEÚDO E A DIVISÃO 

Conteúdo: o tema do ódio, que está delimitado pelas palavras de Jesus, entre os 

versículos: 15,18: “tomou ódio de mim”; e o 15,25: “odiaram-me sem razão”. 

O tema desta perícope se opõe ao da anterior, que fundava a missão, atividade em favor 

do homem (amor) própria comunidade do amor mutuo. Agora, os discípulos, escolhidos, tirados 

do “mundo”, provoca o ódio contra eles. 

 

UMA PROPOSTA DE ESTRUTURA DE JO 15, 18-16,4 

 

PRIMEIRA PARTE: JO 15, 18-25 

TEMA CENTRAL: O ÓDIO DO MUNDO 

 



“A perseguição que a comunidade de Jesus sofre por parte do mundo, e neste caso particular a 

Sinagoga. Pois, “o mundo” oferecerá a mesma resistência ao testemunho/mensagem dos 

discípulos que tinha oferecido a Jesus”. 

 

1) Jo 18-19 – A ruptura dos discípulos com o sistema de injustiça (mundo, império, Sinagoga), 

desperta o ódio nos opressores. 

2) Jo 15, 20-21 – Anuncia a perseguição, o alerta é claro, a adesão a pessoa de Jesus traz como 

consequência a perseguição. 

3) Jo 22-25 – Mostra como esse ódio é indispensável frente a mensagem e atividade de Jesus 

contra as injustiças.  

Nesta perícope, a eleição, que tira os discípulos do mundo, provoca o ódio contra eles. 

 

SEGUNDA PARTE: JO 15, 26-16,4 

TEMA CENTRAL: A ASSISTÊNCIA DO ESPÍRITO SANTO 

 

“Jesus mesmo enviará o Espírito da verdade, o defensor, o Pai dos pobres”. 

 

1) Jo 15, 26-27 – A missão como testemunho do Espírito e dos discípulos 

2) Jo 16, 1-4 – Perseguição dos discípulos em nome da religião  

 

SITUANDO O TEXTO 

 

O contexto de perseguição é praticamente a primeira experiência dos primeiros cristãos. 

Os discípulos de Jesus foram perseguidos, primeiro pelos judeus e, depois, também pelos 

pagãos. Jesus tinha-os advertido para essas situações. O mundo opôs-se a Cristo, e irá opor-se 

também aos cristãos, porque não são do mundo, porque são de Cristo. Além disso, o servo não 

é mais do que o seu senhor. O ódio do mundo e a perseguição dos discípulos são considerados 

inevitáveis para comunidade joanina. Entretanto, a comunidade não está sozinha, Jesus não os 

deixará órfãos. O Espírito da verdade os defenderá e ensinará o que devem fazer e dizer (cf. Mt 

10, 19-20).  

 

ANÁLISE 

Jo 15,18-16,4a 

 



15,18 – “Se o mundo odeia vocês, saibam que primeiro odiou a mim”. 

 

“O mundo”, designa ao sistema de poder que organiza a sociedade e os seus adeptos. 

Neste versículo refere-se diretamente a Jerusalém (7, 1-7), onde concentrava-se o poder do 

sistema injusto. “O mundo” odeia primeiro a Jesus e consequente os seus discípulos justamente 

por causa da denúncia que Ele fez do modo como o mundo agia (7,7).  

 

15, 19 – Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é dele. Mas, porque vocês não são 

do mundo, pois o fato de eu os ter escolhido é que separou vocês do mundo, por isso é que o 

mundo os odeia.  

 

Para Jesus “o mundo” é extremante injusto, ele é inimigo mortal do homem. “O mundo” 

exige aceitação dos seus valores e seus princípios, Jesus rompe com a lógica do mundo e por 

eleição faz o mesmo com os seus discípulos. Aderir ao projeto de Jesus significa romper com a 

ordem de pecado e de injustiça. Portanto, não é possível estar com Jesus e com o mundo ao 

mesmo tempo. Jesus convida os seus discípulos a fazerem o êxodo, ou seja, passar da escravidão 

à liberdade (8,36), da morte à vida (5,24). Em resumo, “o mundo” opõe-se a Jesus, aos desígnios 

do Pai e aos discípulos porque estes não se corrompem e não compactuam com sua injustiça.  

 

15, 20 – Lembrem-se do que eu lhes disse: Um servo não é maior do que o seu senhor. Se 

perseguiram a mim, vão perseguir a vocês também; se guardaram a minha palavra, vão 

guardar também a palavra e vocês.  

 

Resgata a memória do discurso do lava-pés (13,16) para mostrar aos discípulos as 

consequências inevitáveis por negar e denunciar o sistema de injustiça. O verbo “perseguir” 

aparece aqui motivado pela atividade libertadora de Jesus com relação à Lei. A causa da 

perseguição dos discípulos serão as mesmas que sofreu Jesus ao denunciar o sistema de morte 

dos dirigentes do povo. A adesão a Jesus é causa de perseguição. 

A Palavra dita e testemunhada pela comunidade joanina (eles transmitem, guardam e 

vivem a partir da mensagem de Jesus) irrita e se tornar insuportável para elite dominante. A 

Palavra, propõe um projeto alternativo ao do sistema da época. O projeto de vida de Jesus, é 

mensagem de libertação para a humanidade, chamada a viver uma vida radicada no amor. 

 

 



15, 21 – Farão essas coisas a vocês por causa do meu nome, pois não reconhecem aquele que 

me enviou. 

Ao tomarem a posições semelhantes a de Jesus, assim como Ele, seus discípulos serão 

rechaçados pela sociedade que não reconhece o projeto da vida e não se comprometem com ele. 

Os discípulos são reconhecidos como o grupo de Jesus, eles falam e realizam sinais em seu 

nome e o nome do Pai, atualizando no concreto da vida o projeto de vida anunciado por Jesus. 

O preço pago a eles pelo os que opõe ao projeto da vida é a perseguição e hostilidade. A pertença 

a Jesus é ativa. E assim os tratam, pois neles se revela as obras do Pai em favor dos homens, 

realizadas por Jesus. Por Jesus os homens conhecem e experimentam o Amor e a misericórdia 

do Pai. Nas ações e gestos de Jesus está a plena manifestação do Pai, Ele se dá pelo filho, na 

força do Espírito. 

As lideranças religiosas do povo negaram que Jesus era o enviado do Pai, eles criaram 

uma falsa imagem do Pai. A imagem de Deus deles está encarnada na Lei, e em nome dela 

oprimem e dominam o povo (Autor principal da injustiça, o que matará Jesus), por outro lado, 

a imagem de Deus anunciada pela comunidade dos seguidores de Jesus, é de uma Deus que é 

em favor dos homens e o liberta, um Deus que é vida, amor, justiça e perdão. 

15, 22 – Se eu não tivesse vindo e falado com eles, não teriam nenhum pecado. Mas agora eles 

não têm desculpa para o seu pecado. 

Jesus revelou o Amor e justiça, que não explora, que não exclui, mas inclui pelo 

acolhimento, pela misericórdia. Quem recusa a vida comete pecado. Jesus convida e ensina a 

prática da justiça, da vida, da paz e da solidariedade. 

As lideranças mesmo tendo contemplado a luz, optaram pelas trevas, sua cegueira é 

voluntaria. Foi lhes dado a oportunidade de se corrigirem. Preferiram em nome do poder, da 

dominação e exploração, usando o nome de Deus, cometerem violências, injustiças e 

assassinatos. A fala de Jesus foi contra tudo esse projeto de morte que já existia antes de sua 

vinda, Ele é a Palavra da ruptura, da restauração da justiça e do amor. O grande pecado da elite 

religiosa e política foi repudiar a proposta de Jesus. A mensagem de Jesus rompe com o sistema 

individualista que só pensava nos interesses pessoais de determinados grupos contra a lógica 

da coletividade, do bem comum, onde a libertação e a integração do ser humano é o centro. A 

fala de Jesus é a fala do Pai, que é o mandato contra a injustiça. 

 

15, 23 – Quem me odeia, odeia também a meu Pai.  

A missão de Jesus foi apresentar o projeto amoroso do Pai, recusá-lo é recusar também 

a Jesus e seus ensinamentos. Jesus torna Deus/Amor presente na vida e na história humana, 



Jesus é a encarnação do Amor. Porém, a elite odiou a está presença que mexeu com suas 

estruturas de dominação e acomodação. A Mensagem amorosa de Jesus destrói a falsa imagem 

de Deus/Dominador/Opressor que eles propagavam. Diante da imagem do Pai revelada por 

Jesus em suas ações e gestos não se sustenta a imagem de um Deus/Dominador/Opressor. 

15, 24 – Se eu não tivesse feito no meio deles obras como ninguém antes fez, eles não teriam 

nenhum pecado. Mas eles viram tudo o eu fiz, e mesmo assim odiaram a mim e a meu Pai. 

Jesus se manifestou por meio de palavras e obras (sinais) que tinham por objetivo 

provocar a humanidade a ter fé em Jesus afim de que todos tenham vida. Não somente com 

suas palavras, mas as obras realizadas por Jesus davam “créditos” as palavras. Quando a elite 

dominante percebe que Jesus fala e age em nome do verdadeiro Deus, que não legitima suas 

ações injustas e opressoras. Jesus desmascara o uso indevido que eles faziam do nome de Deus, 

por essa razão vão odiá-lo e matá-lo, bem como aos seus seguidores. Porque Deus se manifesta 

plenamente em Jesus, tudo de Jesus revela Deus, isto gera o ódio a Jesus e a tudo o que Ele 

representa. Ao odiá-lo, odeia-se o Pai, que é a origem, a fonte. 

15, 25 – Assim se cumpre o que está escrito na Lei deles: ‘Odiaram-me sem motivo’. 

A figura do inocente perseguido sem motivos. O imperativo de Jesus é a Vida e o Amor, 

dons gratuitos do Pai, oposição a prática rigorista da Lei. As lideranças religiosas usam a Lei 

dada por Deus por meio de Moisés para justificar suas ações de ódio, de dominação e opressão, 

fugindo assim do que a Lei é em si. Eles cumprem e seguem a Lei não na liberdade, mas a 

cumprem odiando-a, porque eles a deformaram, a pauta da Lei na interpretação judaica estava 

regida por “um ódio gratuito. Em contra partida Jesus, que não veio abolir a Lei, mas dar pleno 

cumprimento, apresenta para a comunidade a mensagem do Pai, que está radicada no amor 

gratuito.  

15, 26 – Mas, quando vier o Advogado, que eu mandarei para vocês de junto do Pai, O Espírito 

da Verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. 

Na comunidade, o Espírito dá testemunho de Jesus. Os discípulos, por sua vez, o dão no 

meio do mundo, através da missão. O Espírito acompanhará a comunidade no seguimento de 

Jesus, animando e fortalecendo seu testemunho da pessoa de Jesus e de seu projeto. Assim, a 

comunidade enfrenta o ódio da sociedade injusta, com auxílio do Espírito. 

Jesus permanece pela presença do Espírito da verdade, o protetor. O Espírito, que quer 

dizer vento, alento, representa essa força e presença de Deus na vida da comunidade, força 

criativa, acolhedora, transformadora e geradora de vida na vida da comunidade. O Espírito é a 

presença materna/feminina de Deus sobre a humanidade, é este sopro vital incessante na vida e 

que procede do Pai. O testemunho do Espírito é essa força, é esse “ânimo vital” que garante a 



comunidade a verdade de sua mensagem e atuação; Ele é a presença continua e perene de Jesus 

na vida comunitária. O Espírito, a força da vida, é a salvação que Jesus traz para humanidade. 

15, 27 – Vocês também tratem de dar testemunho de mim, porque vocês estão comigo desde o 

começo.  

O testemunho dos discípulos diante do mundo leva avante o do Espírito na comunidade. 

A força do Espírito presente na comunidade é confirmada pelo testemunho da comunidade, 

assim a vida comunitária (profecia) será a voz do Espírito da verdade para o mundo. A 

comunidade cristã será incomodo para o mundo, pois a experiência do amor liberta o homem, 

e uma vez liberto, torna-se continuador da obra redentora do Pai, comunicada por Jesus e 

realizada mediante a força do Espírito. 

O projeto do Pai é o projeto da vida em abundância ao homem. O desígnio do Pai é 

revelado por Jesus, onde o Espírito Pai é pleno, e os homens fazem a experiência com  Ele por 

meio de Jesus.   

A práxis de Jesus é a guisa que aponta o caminho do discipulado, que é sustentado pelo 

Espírito, e a comunidade recebeu do próprio Jesus o mandato do amor. A expressão desde o 

começo não serve só para os primeiros discípulos, mas para todos aqueles que são chamados, 

em qualquer época, a dar testemunho de Jesus, Ele é a norma para toda vida. A nossa adesão e 

o nosso testemunho não podem separar o Jesus ressuscitado do terreno, a comunidade joanina 

insiste na aceitação de Jesus Homem-Deus. O verdadeiro testemunho sobre Jesus refere-se à 

sua missão realizada, de que a comunidade é fruto e continuadora. 

16, 1 – “Eu tenho falado todas essas coisas, para que vocês não fiquem escandalizados”.  

Este é um alerta importante de Jesus para comunidade: é necessário resistir, diante 

daquilo que ainda estava acontecendo e o que ainda estava por vir, por mais difícil e exigente 

que seja a mensagem de Jesus, ela é o verdadeiro caminho, e muitos se oporão a ela, inclusive 

os próprios irmãos.  

O enfrentamento dos cristãos contra o sistema opressor, gera morte e violência. O cristão 

não pode ficar em cima do muro.  

16, 2 – Vão excluir vocês das sinagogas. E vai chegar a hora quando alguém, mantando vocês, 

julgará estar prestando culto a Deus. 

Os discípulos de Jesus foram colocados à margem da sociedade judaica, e muitos eram 

mortos por professarem a fé no homem de Nazaré. 

As instituições religiosas da época vão combater violentamente a mensagem e os 

seguidores de Jesus, elas não aceitam Jesus como messias e enviado do Pai. Representantes de 

Deus e interpretes de sua vontade, usam a Lei para exercer o poder. Jesus insiste com seus 



discípulos que eles serão excluídos, porém não devem “alarma-se” contra eles. Porque o projeto 

de Jesus é o da inclusão e da vida, e o deles é o da segregação e o da morte. Jesus veio trazer a 

vida e a libertação do homem. O sistema de morte presente nas instituições religiosas da época, 

não só entre a comunidade judaica, mas entre as outras culturas e povos, era contrário ao projeto 

de vida de Jesus. A imagem de Deus de Jesus contrapõe a imagem de Deus das instituições 

religiosas de seu tempo. 

16, 3 – Farão isso porque não conhecem nem ao Pai nem a mim. 

Jesus liberta seus discípulos a respeito das instituições religiosas. Verdadeiros sepulcros 

caiados, “cheiravam a morte”, suas ações eram fraudulentas e promotoras da divisão. Elas 

representam o anti-Reino, são contrárias a mensagem de Jesus, são contrárias ao homem, a vida 

plena. As suas ações revelam a sua não adesão ao projeto da vida, o seu total desconhecimento 

a falta de comprometimento com o ser humano, com a lógica do coletivo, do comunitário, da 

comunhão e da unidade, que são propostas do Reino. 

As estruturas de poder da elite opressora não reconhecem o senhorio de Jesus e 

consequentemente desconhecem a Jesus e o projeto de vida do Pai. 

 

16, 4 – Eu lhes tenho falado essas coisas para que, quando chegar a hora, vocês se lembrem 

do que eu disse”. 

Não se pode acovardar diante do poder opressor, é necessário decidir e se for preciso 

dar a vida pela causa do Reino. Jesus previne a comunidade do que está por vir, o ódio, a 

perseguição do mundo e também a perseguição das instituições religiosas, as quais eles 

pertenciam também fazem parte daqueles que são inimigos de Deus. O mundo, a elite religiosa 

e os poderes políticos odiarão a comunidade de Jesus por negarem seus valores e regras. Pois o 

testemunho da comunidade revela o engodo que são estas instituições. O triunfo destas 

instituições é aparente, momentâneo e o ódio contra a comunidade cristã é mortal, pois o 

testemunho radical dos cristãos é inaceitável. Os discípulos sustentados pelo amor que gera 

vida devem permanecer fiéis ao projeto da vida. 

 

ATUALIZAÇÃO 

 

JAMAIS MATAR EM NOME DE DEUS 

Somente um testemunho sereno da fé poderá mover a pedra que hoje está no coração 

daqueles que semeiam ódio e violência.  

 



Silvonei José - Cidade do Vaticano 

 

Aumenta a perseguição aos cristãos em todo o mundo: é o que afirmam Relatórios de 

Organizações Internacionais que cuidam da defesa dos direitos humanos. São muitos os países 

que fazem parte da lista negra onde os cristãos são mais oprimidos, perseguidos, discriminados, 

objetos de abusos e violência devido a sua fé. Situações, seja na vida privada, seja na vida 

pública. Mais de 215 milhões de cristãos perseguidos no mundo. 

 

Nos dias passados o Papa Francisco na sua saudação aos fiéis de língua árabe durante a 

Audiência geral no Vaticano, se referiu à Síria, à Terra Santa e ao Oriente Médio como “terra 

martirizada”. “Devemos rezar por esses irmãos que estão em guerra e pelos cristãos 

perseguidos, que querem expulsá-los daquela terra! Devemos rezar por esses nossos irmãos e 

irmãs”, repetiu o Santo Padre. 

O Papa Francisco em muitas ocasiões, como no encontro do ano passado com os 

embaixadores de 182 países com os quais a Santa Sé mantém relações diplomáticas, reafirma 

sua viva convicção de que cada expressão religiosa é chamada a promover a paz. 

Sabemos que não têm faltado violências por motivação religiosa, - disse -, começando 

precisamente pela Europa, onde históricas divisões entre os cristãos já perduram há demasiado 

tempo. “Na base deste caminho, não pode haver senão o diálogo autêntico entre as diferentes 

confissões religiosas”. 

Estamos cientes, porém, de que ainda hoje, infelizmente, a experiência religiosa, em vez 

de se abrir aos outros, pode às vezes ser usada como pretexto de fechamentos, marginalizações 

e violências. O Papa se refere particularmente ao terrorismo de matriz fundamentalista, que 

ceifa a vida de numerosas pessoas em todo o mundo. Trata-se de uma loucura homicida que, na 

tentativa de afirmar uma vontade de predomínio e poder, abusa do nome de Deus para semear 

morte. Mais de 215 milhões de cristãos perseguidos no mundo: 1 entre 3 gravemente. 

Francisco recorda que as perseguições dos dias de hoje são tão intensas que são muito 

superiores às perseguições sofridas pelos primeiros cristãos. Há um aumento vertiginoso de 

situações de violência que chegam a dar a Igreja os “mártires do mundo moderno”. 

Hoje, graças ao Papa, mas também a ONGs que lutam pelos direitos do homem, há uma 

maior atenção ao tema da perseguição dos cristãos, mas ainda são poucas as vozes que se 

levantam para gritar ao mundo os horrores padecidos por homens e mulheres, cuja única culpa 

é seguir Cristo. Muitos são assassinados pelo simples fato de crer. 



Discriminar e relegar pessoas a uma vida de série B, a uma vida sem futuro, sem acesso 

à educação, sem acesso ao mundo do trabalho e a cuidados médicos pelo simples fato de se 

professar cristão, é algo que deveria sacudir as consciências, principalmente no mundo 

ocidental. 

As perseguições em aumento são também um sinal de que no mundo outros direitos não 

estão sendo respeitados. É um sinal dos tempos. Há uma laceração na sociedade de hoje. As 

perseguições, o sangue dos novos mártires como semente da Igreja, certamente não são uma 

novidade, a novidade é que estão aumentando, e muitas vezes na total indiferença de quem 

poderia evitá-las. 

A educação à “cultura do encontro”, a promoção de um clima de maior confiança para 

com as religiões, o reconhecimento que com os seus valores e tradições podem contribuir de 

modo significativo para o desenvolvimento de nossas sociedades, são chaves de leitura para 

ajudar a prevenir a intolerância e a discriminação anticristã. 

A intolerância é a antecâmara da discriminação que por sua vez é a antecâmara da 

perseguição. Somente um testemunho sereno da fé poderá mover a pedra que hoje está no 

coração daqueles que semeiam ódio e violência, em nome de uma religião, de um Deus. Mas 

Francisco levanta a sua voz: “nunca se pode matar em nome de Deus”. 
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