
Contexto histórico e interpretações de João 13,1-20 

 

 Jo 13,1: O grande conflito entre o “projeto de Jesus” e o “projeto do mundo” (o 

mundo tinha dois significados: o sentido cósmico e mundo representava, naquele tempo, 

o império romano). O amor é apresentado em ambiente de Páscoa. Porém, vê-se que há 

uma crítica às celebrações ritualísticas e vazias da Páscoa do Antigo Testamento. Parece 

que o sentido da “liberdade” se esvaziou. Já não é mais a Páscoa dos Judeus, porque 

agora é a Páscoa de Jesus, o Cordeiro de Deus que libertará a humanidade do seu 

pecado. Ela será a Páscoa da libertação do homem (MATEOS; BARRETO, 1989, p. 

559).  

 Jo 13, 2: Foi anunciada a traição de Judas dentro do projeto do mundo. A 

constatação é antagônica à experiência da ceia partilhada que irá acontecer.  

 Jo 13, 3: O Senhor da História é Jesus Cristo e não o imperador romano. 

  Jo 13, 4: O lavar os pés era a expressão simbólica máxima do serviço. Além da 

partilha do amor, retratava a solidariedade aos mais necessitados. Era a contraposição da 

postura opressora das autoridades.  

 Jo 13,6-11: Pedro, aqui, simbolizava a resistência das lideranças da Igreja que 

olhavam a comunidade a partir do poder. Nesta mentalidade era impossível 

compreender o gesto revolucionário do serviço em pleno modo de produção 

escravagista romano. O texto é, também, uma crítica aos ritos de purificação do 

judaísmo que via o ser humano a partir do puro-impuro.  

 Jo 13, 12-13: Jesus é o Mestre e Senhor. A ideologia do império não podia 

entender essa definição, porque o senhor do império era o imperador e os mestres 

romanos e gregos estavam no nível elitista do saber e da cultura. Também a ideologia 

dos rabinos absolutizava os seus mestres. 

  Jo 13, 14-15: Lavar os pés uns dos outros era um contraste com qualquer 

liderança dominadora da comunidade. 

  Jo 13,16-20: Igualdade entre o Pai e o Filho. Conhecer é praticar o amor, 

concretamente. É uma crítica aos gnósticos que ignoravam a práxis cristã. 
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