


• No capitulo 13,31 ´como a despedida de Jesus da comunidade, mas

antes no v,30 Judas “sai” ele avandona a comunidade, essa saida

manifesta a ruptura secreta.

• E é ‘agora” que o filho de Homem será glorificado, a partir deste

momento Jesus vê a morte detras de si.

• Com o “agora” Jo firma a convicção da fé primitiva: a Pascoa

determinou o começo da nova era

• Com o capitulo 14 João apresenta os grandes discursos de Jesus aos

seus, pondo-lhes diante dos olhos o acontecimento final da glorificação

de Cristo.

• João refletiu longamente sobre o ensino do mestre e, fundindo junta

palavras e recordações da ultima ceia com os fatos acontecidos apos a

resurreição do Senhor, oferece, de modo pessoal e rico um patrimonio

histórico-, cultural.muito aprofundado.



Estrutura do João Cap. (14,1-31)

1) O caminho para chegar ao Pai(14,1-14)

a. Jesus, o caminho para chegar ao Pai (vv.1-6)

b. Imanencia mútua entre o Pai e Jesus (vv 7-11)

c. O agir de Jesus no agir da comunidade (vv 12-14)

2) A comunhão entre Jesus e a sua comunidade (14,15-2

a. Espiritu da verdade, dom do Pai aos discipulos ( vv.15-17)

b. A volta de Jesus para junto dos seus (vv. 18-21)

c. A habitação de Jesus e DO Pai nos discipulos ( vv. 22-26)

3) A partida de Jesus e o dom da paz (27-31)



 A mensagem teologica do trecho, resultante da atmosfera de despedida de

Jesus e das varias perguntas dos discipulos repropõe o tema da fé( 14,1-14).

Nao obstante a gravidade da “hora”, a comunidade deve continuar a pôr sua

confiança em Jesus, que manifestará mais ainda sua “gloria”. Os tempos da

vinda de Jesus e do Pai no Espirito, com o convite a amar e a praticar a

“palavra” e os mandamentos (15-26)

 Constituem a promessa da “nova presença” e “ compreensão” do misterio do

Senhor. A parte conclusiva, enfim ( 27-31), retomando o tema da “ volta” de

Jesus ao Pai reforça o convite de não se perturbado, porque o Senhor se faz

presente na comunidade com o dom da paz..



SINALIZAÇÃO.

 Eu sou. O caminho. Em duas pasagem Jesus aparece como caminho. Em

hebreus 9,8;10,19s, ele representa o caminho para entrar no santuario,

caminho que no estava á disposição do sacerdocio levitico. Aqui Jesus é o

caminho enquanto sacerdote que oferece o sacrificio verdadeiramente

redentor.

Em Jo 14, 4-6, Jesus a pergunta para onde ia e por qual caminho ia,

responde que le é o caminho, a verdade a vida. Possivelmente Jo, pretende

estabelecer uma antiteses com a lei considerado pelo Judeus como único caminho

de Deus.

 Caminho tambem significa a maneira de vida e de conduta, especificamente

designa a maneira cristã de vida. 1 Cor 12 31., 2Pd 2,2

A imagem do caminho é universal para significar a orientação de uma

existencia ou determinada escolha decisiva a ser feita. Ela é muito frequente na

bilblia.

 O cristianismo é indicado como o caminho At 9,2; 19., 9-23..



 Verdade, o termo é comum em Jo e é frequentemente combinado com outros

termos chave joaninos como luz e vida.

 Vida. A missão de Jesus em Jo é frequentemente concebida como

transmissão da vida. C

 Casa do pai. Contem ideia da casa paterna onde há lugar, como uma grande

familia, para todos os homens, que Jesus com sua ressurreição entro primeiro

precedendo os seus.

 Espirito de verdade. Tem a missão de fazer compreender até as profundezas

da verdade do Evangelho.



 A volta. Jesus  nao fala nao é o do fim dos tempos e sim a da sua 

ressurreição. 

 Amar e guardar, observar meus mandamento/palavra estão sempre em 

relação mutua, de sorte que uma reflete a outra qualquer que seja a 

ordem.esses termos chega a Jo a partir da tradição deuterocanõnica: amar 

a Deus é observar os seus mandamentos não constituem senão uma 

unidade para Israel chamado Aliança.

 Levantai-vos corresponde talvez ao que Jesus diz no fim do episodio do 

getsemani: ele ordena aos discipulos adormecido a que se levantem e 

segundo Jo essas injunçoes dizem respeito aos discipulos acomodados á 

mesa.

 Conhecer, conhecimento. Em Jo o conhecimento e amor crescem juntos

 O amor acha-se unido ao conhecimento quando a relação existente entre 

Jesus e o Pai descrita como conhecimento mutuo e podemos diczer o 

conhecimento entre Jesus e seus discipulo.


