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Introdução: 

O evangelho segundo João surgiu no ano 95 dC. Na Asia menor. A comunidade 

joanina é formada por grande diversidade. O grupo joanino compõe-se por Judeus 

Galileus, Judeus Seguidores de J. Batista, Judeus Fariseus, Samaritanos e Gregos. O 

evangelho de João nasce por causa de crises na comunidade devido à diversidade dos 

seus membros. Ele nasce como uma catequese para a comunidade joanina. 

A comunidade Joanina, na qual nasce o evangelho de João, está sob o governo 

do imperador Domiciliano, seu grande perseguidor. Domiciliano perseguiu as 

comunidades cristãs por seu projeto social de irmandade e partilha – nos moldes do 

sistema tribal. Por isso, por causa das perseguições o evangelho de João e marcado por 

uma linguagem simbólica. 

Nossa pericope, 7, 1-52 – que trata da questão do Cristo e da festa dos 

tabernáculos –, faz parte da 1ª parte do evangelho de João, logo após o prólogo (6-12). 

Esta parte é entendida como o livro dos sinais, ou dos sete milagres. Que tem como 

objetivo dizer quem é Jesus – o Cristo, profeta, filho do homem, entre outros. 

Os dois temas centrais de Jo 7 é a  festa das tendas/ dos tabernáculos e a questão 

do Cristo. A festa dos tabernáculos segundo a tradição judaica consiste no seguinte: 

 

“no dia quinze do sétimo mês, começa a festa das tendas, 

dedicada a Javé. Dura sete dias. No primeiro dia haverá uma 

santa convocação. Vocês não farão nenhuma obra do serviço. 

Durante sete dias ofereçam a Javé ofertas queimadas. No oitavo 

dia haverá para vocês uma santa convocação, e vocês 

apresentarão uma oferta queimada para Javé. É uma reunião 

festiva e vocês não farão nenhuma obra do serviço. (...) Vocês 

habitarão em cabanas durante sete dias. Todos os nativos em 

Israel habitarão em cabanas, para que seus descendentes saibam 

que eu fiz os filhos de Israel habitar em cabanas quando os tirei 

do Egito. Eu sou Javé, o Deus de Vocês.” (Lv 23, 34b -36. 42-

43)1. 

 

A questão do Cristo na tradição judaica é expressa com o termo Mashiah/ o 

messias – que tem sua raiz na palavra hebraica mashah “ungir” – e significa “o ungido”. 

Esse termo, no Israel antigo, sobretudo na escritura e tradição hebraica, não designava 

uma pessoa que viria, em um futuro vindouro, para redimir o povo de Israel. O termo 

Mashiah designava uma pessoa que, em determinada situação, era ungida com óleo 

                                                           
1 Nova Bíblia Pastoral. Paulus, São Paulo: 2014. 
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sagrado para exercer uma função – no Israel antigo, era o caso do rei ou do sacerdote. 

Contudo, Isaías, numa perspectiva vindoura, nos apresenta o messias de duas formas: a 

primeira continua com a visão de um rei, descendente de Davi, que irá restabelecer a 

justiça e o direito; e uma segunda onde o messias é apresentado como o servo sofrer que 

tomará sobre si as dores do povo. 

Comunidade joanina composta por judeus galileus, fariseus, samaritanos, 

gregos. Todos estes grupos têm visões de mundo e teologia diferentes. Concebem o 

messias de formas e maneiras diferentes. tendo a marca maior a concepção farisaica: o 

Messias como filho de Davi, rei poderoso, restaurador da antiga glória de Israel. A 

questão de fundo é a questão do messias. A comunidade joanina defende que ele situa-

se em Nazaret/ Galileia; de origem humilde; não sabia ler nem escrever “o meu ensino 

não é meu, e sim Daquele que me enviou” (Jo 7, ...). 

Jesus conhecia o antigo testamento por memória. A dois projetos: grupo de 

Jesus, o da vida digna, livre de toda opressão não pelas armas, mas pela conversão ao 

Reino de Deus; grupo do Imperio romano e judeus fariseus (aliança entre estes dois) – 

lucro, exploração, tributos, escravidão, comércio, dominação.  

Estrutura: 

Na presente pericope, primeiramente, destacamos os seguintes termos e ideias 

que aparecem no texto de João: 

 Jesus na Galiléia vs Jesus na Judeia (7, 1); 

 Festa das tendas/ dos Tarbenaculos (7, 2); 

 Irmãos de Jesus (7, 3); 

 “O tempo de Jesus” (7, 5-8) “a hora de Jesus” (7, 30); 

 O “tempo dos homens” (7, 6b-8a); 

 “O mundo” odeia a Jesus (7, 7); 

 Circuncisão no sábado pode (obra de Moises), para cumprir a lei pode 

violar o sábado (7, 22-23); 

 Curar (fazer o bem – obra de Jesus) no sábado não pode (7, 23); 

 O messias – o Cristo – (7, 26-28. 31); Jesus verdadeiro profeta (7, 40); 

De onde vem o messias? (7, 41-42); 

 Mestres da lei e fariseus – conhecedores da lei – conhecimento 

“gnose”(7, 48-49); 

 Povo não conhece a lei e por isso são “malditos” (“impuros”) (7, 49); 



4 
 

 

ANALISE SEMÂNTICA: 

Do que foi sinalizado analisaremos os principais pontos que rementem ao nosso 

entendimento da presente pericope. Para poder entender por que a comunidade joanina 

os escreveu, bem como qual conflito a comunidade buscava dar respostas. 

Nossa pericope apresenta-nos dois grandes temas – a festa dos tabernáculos e a 

questão do Cristo/ Messias –, que são essa resposta. 

• Festa das tendas/ dos Tarbenaculos (7, 2)/ (referencia: Levitico 23, 33-36. 

39-43; comentário a “Lv 23, 1-44”; Êx 23, 14-15; Dt 16, 1-15: conforme a escritura 

bíblica “Esta festa recordava a estada dos hebreus no deserto e é por isso que, durante 

oito dias, os israelitas reviviam a travessia do deserto permanecendo dentro de cabanas 

de folhagem. Reviver o deserto era reviver os benefícios de Deus em favor do seu 

povo.”2 Esta festa se traduz na proximidade de Deus com seu povo. Ela vem lembrar 

que a iniciativa salvífica é de Deus. O Deus que sai ao encontro e resgate do seu povo. 

• Irmãos de Jesus (7, 3): Para o povo Judeu todos que pertencem a um clã/ 

família, independente do grau de parentesco, primos, primas, parentes alargados, entre 

outros, eram considerados irmãos. Então, podemos inferir que, ao dizer os irmãos de 

Jesus, o texto bíblico queria dizer parentes de Jesus. 

• “O tempo de Jesus” (7, 5-8) “a hora de Jesus” (7, 30); O “tempo dos 

homens” (7, 6b-8a): Esta questão do “tempo e hora de Jesus” talvez expresse a questão 

da paciência frente às perseguições. Tempos de refrigero virão. Talvez seja uma 

tentativa de consolo e convite à perseverança. A comunidade joanina parece querer 

buscar com isso apontar para o reinado de Jesus, o Cristo. Que quando sua hora e tempo 

chegarem eles estarão livres de toda a opressão. 

• “O mundo” odeia a Jesus (7, 7): “O mundo” para a comunidade Joanina 

se refere ao império romano e seus aliados. Quando o evangelista coloca na boca de 

Jesus a palavra “mundo” ele esta se referindo ao império romano (em aliança com os 

judeus fariseus) e a perseguição que a comunidade cristã estava sofrendo sobre o 

domínio do imperador Domiciliano. Ao mostrar Jesus sendo perseguido, a comunidade 

joanina busca animar os cristãos a não se desesperarem frente aos ataques do império, 

pois Jesus foi perseguido por mostrar que as obras do império romano eram malignas. 

Assim como os cristãos mostravam que as obras do império romano eram malignas. O 

                                                           
2 JAUBERT, Annie. Leitura do Evangelho segundo João. Paulinas, São Paulo: 1982. p. 11. (Coleção 

Cadernos Bíblicos) 
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evangelista (comunidade joanina) complementa em outro lugar, “(...) se perseguiram a 

mim (Jesus), também perseguirão a vós outros (seguidores de Jesus)” (7, 7). Por isso, o 

império odeia os cristão, pois também odiaram a Jesus. 

• Circuncisão no sábado pode (obra de Moises) (7, 22-23); Curar (fazer o 

bem – obra de Jesus) no sábado não pode (7, 23): O Sábado é dia santo, e ele tem que 

ser guardo, não se deve fazer nenhuma obra ou serviço neste dia (Lv 23). Contudo, para 

cumprir a lei de Moises – fazer a circuncisão – pode violar o sábado (Jo, 22-23). Matar 

os infiéis, por apedrejamento, muito provavelmente deve ser permitido também, pois se 

está cumprindo a lei (7, 23-30). Contudo, fazer o bem – aqui podemos pensar as muitas 

curas que Jesus fez em dia de Sábado e por isso mesmo sempre foi duramente criticado 

– não é permitido. A lei esta acima do bem e da misericórdia. 

• O messias – o Cristo – (7, 26-28. 31); Jesus verdadeiro profeta (7, 40); 

De onde vem o messias? (7, 41-42): A comunidade joanina por meio das obras de Jesus 

buscou mostrar o reconhecimento messiânico de Jesus. Mostra que Jesus é 

verdadeiramente o Cristo, não somente um profeta, mas o verbo de Deus encarnado. Diz 

os judeus: “O Cristo quando vier, será que fazer maior ”(Jo 7, ). 

• Mestres da lei e fariseus – conhecedores da lei (7, 48-49): Os mestres da 

acreditava que o conhecimento é o que os leva a Deus, e que os torna pessoas justas e 

puras diante da Divindade.  

• Povo não conhece a lei e por isso são “malditos” (“impuros”) (7, 49): O 

restante do povo por não conhecer a lei, por não possuírem o conhecimento eram 

“malditos” e “impuros”. O próprio Jesus, por não ser letrado, é colocado no grupo dos 

“ignorantes” e “malditos”. 

 

MENSAGEM DA PERICOPE: 

A comunidade joanina nos traz elementos que buscam conferir realidade 

humana ao messias. Apresenta-nos Jesus andando pela Galileia; Jesus falando com seus 

irmãos, mostrando com isso que ele veio de uma família concreta; apresenta-nos as 

obras que Jesus fez em favor dos mais pobres e excluídos. Apresenta-nos o messias 

atuando na Galileia e não na Judeia – evidenciando com isso que ele é da periferia 

daquela região, sem relação com o Templo de Jerusalém e o com a casa de Davi. 

O conflito, entorno do messianismo de Jesus, se dá entre os judeus Galileus da 

comunidade cristã em respostas aos ataques dos judeus fariseus, em aliança como o 

império romano, e que não pertencem à comunidade cristã. Há a defesa do cristianismo 



6 
 

aos ataques dos judeus fariseus que o consideram uma seita dentro do judaísmo, ou uma 

perversão do judaísmo. 

 

ATUALIZAÇÃO: 

Na atualidade, século XXI, há, ainda, na Igreja Católica concepções divergentes 

acerca do messianismo de Jesus como nos inicios do Cristianismo: uma primeira 

defende a majestade de Jesus, que Ele é da descendente da casa de Davi, que é um 

messias glorioso, que esta nos céus, que se esconde nos templos, nos sacrários das 

igrejas; uma segunda defende um messias mais humano, próximo, no meio do povo, se 

identificando mais com o “servo sofredor”, do segundo Isaías, do que com o “rei 

glorioso” do grupo de Ezequiel. Essas linhas são representas pela Renovação 

Carismática Católica, linha do grupo de Ezequiel, e pela Teologia da Libertação e afins, 

linha do grupo “servo sofredor”. 

 

 


