
LITERATURA JOANINA E CARTAS PASTORAIS* 

Exegese João 7,53-8,11 

Alunos: Samuel Marques e Omar Fuentes.  

4º ano de Teologia – ITESP 

Ano 2014 

 

1. Introdução  
 
Esta perícope da forma que aparece inserida neste evangelho parece fora do contexto, 

como afirmam a maioria dos exegetas, pois se trata de um acréscimo bem posterior, já que não 

aparece nos manuscritos antigos nem nos comentários do padre da Igreja. (Ano 90 até sec. IV d, 

C). 

Nas cópias posteriores encontra-se inserido em diversos lugares como: Lc 21, 38. Lc 

14,53, Jo7, 52.  Jo7, 36.  Jo 21,25. 

Esta perícope tem a forma de uma parábola (algo que quer ensinar) por isso deveria ser 

parte do evangelho de Lucas e não de João. 

A origem e a sua inclusão parecem ter sido incluídas pela igreja ocidental (Roma-África 

Norte) que acolhia pecadores e apóstatas,  o que teria provocado a reação do Montanismo 

Tertuliano, exigindo maior rigor, pois o adultério para eles era visto como infidelidade religiosa. 

 

2. Sinalização  
 

Voltou para casa – v. 53 

O monte das Oliveiras – v. 1 

Ao nascer do sol – v. 2 

Templo – v. 2 

Sentando-se – v. 2 

Ensinar – v. 2  

Escribas e fariseus – v. 3 

Lei – v. 5  

Moisés – v. 5 

Escrevia no chão – v. 6 

Ergue-se – v. 7 

Mais velhos – v. 9 

Disse-lhe – v. 10 

Não te condeno – v. 11 

Não peques mais – v. 11 

 

 
3. Estrutura 

 
Itinerância de Jesus – Jo 8, 1 – 2 

Articulação dos Judeus – Jo 8, 3 – 6 

Questionamento de Jesus – Jo 8, 8-7 



O diálogo de Jesus com a mulher – Jo 8, 9 – 11 

 

 

4. Hermenêutica  
 
O texto causa estranheza logo no primeiro versículo. Enquanto as pessoas voltam para 

casa no versículo 53, Jesus vai para o monte no versículo 1. A casa é o lugar da família, da 

segurança, da identidade, da raiz, do repouso, e a casa de Jesus é o monte, o lugar da intimidade 

com Deus.  

Característico de João o versículo 2 se inicia marcando o tempo. Era, antes do nascer do 

sol, isso nos remete a pouca luz. Aquele povo estava em certa obscuridade. 

O texto indica duas atitudes de Jesus que o colocam na cena como um rabino. Como 

descreve o versículo 2: Ele esta no Templo e ensinar neste lugar, sentado, é próprio do mestre.  

O texto nos traz outra estranheza. Os escribas e fariseus trazem somente a mulher. A lei 

diz que o homem e a mulher devem ser julgados. Basta conferir em Dt 22, 22-24.  

O versículo 5 coloca a presente tensão entre a Lei de Moisés e o que diz Jesus. O que fará 

Jesus? Genialmente, o autor coloca Jesus inclinado, escrevendo no chão. Inclina-se sobre a frágil 

humanidade. Diferente da Lei escrita em pedras, Jesus escreve no chão, demonstrando que diante 

da limitação humana, a lei tão rígida pouco nos aproxima de justiça e da misericórdia do Pai. Os 

escribas e fariseus não compreenderam o gesto de Jesus e continuaram a interrogar. No versículo 

7, Jesus levanta-se na atitude de quem vai dar o veredicto sobre a acusação. E mais uma vez 

causa estranheza ao inverter o veredicto sobre os que acusavam. De acusadores se tornam réus. E 

após isso volta a escrever. E ao se colocarem no lugar de réus, percebem suas infidelidades 

quanto à lei, percebem seus adultérios e a começar pelos mais velhos, os que seriam os mais 

sábios e que tinham mais autoridade, e por serem mais velhos os que mais tinham infidelidades.  

Por fim, inicia a beleza desta perícope. Jesus estabelece um dialogo com a mulher. 

Ficaram os dois sozinhos. Jesus se ergue mais uma vez, na postura de juiz e transfere o poder 

que ele tem de julgar para a mulher. Depois de ter analisado e dado aos outros, o poder que cabia 

só a Ele no papel de juiz e dá o seu veredicto.  

Portanto, o que Jesus quer ensinar é que nem um ser humano tem a autoridade de julgar, 

pois este é pecador como todos. Fato que deixa os rigoristas em xeque. Mas, mostra aos laxistas 

que o pecado não deve ser tolerado, mas curado, segundo a pedagogia da misericórdia.  

 

5. Atualização  

 
Como é visto e tratado o adultério hoje em dia?  



Para a Igreja Católica: Esta não reconhece o divórcio; quem se separou e iniciou um 

novo relacionamento, permanece em estado de adultério. 

Para a sociedade civil: O código civil (1° de 1940) classificava o adultério como crime, 

punindo os adúlteros com até 6 meses de reclusão, apenas em 2005, a lei foi alterada, onde o 

adultério deixou de ser considerado crime, mas continua sendo a causa para a dissolução do 

vínculo conjugal ( Art.1573). 

Na sociedade atual: O pensamento fariseu de condenar só a mulher, e o primitivo na lei 

mosaica (que permitia a poligamia, só a mulher era adultera) 

Está presente na cabeça de muitos homens, mostras da violência sofrida pela mulher, 

principalmente doméstica, onde o marido a agride de todas as formas e até a morte em muitos 

casos. 

O relatório Nacional Brasileiro sofre a violência contra a mulher e a mostra disto: 

O perfil geral da violência relatada mostra que: 

A cada 15 segundos uma mulher está sendo agredida. 

93,2% das ligações são feitas por mulheres;  

89,1% dos relatos são feitos pela própria vítima; 

68,8% dos agressores são os cônjuges / companheiros / ex-maridos; 

38,0% das vítimas se relacionam com o agressor há mais de 10 anos; 

57,7% são agredidas diariamente; 

50,3% se percebem em risco de morte; 

68,3% declaram não depender financeiramente do agressor; 

84,7% das vítimas possuem filhos. 

Tem havido avanços na tentativa de proteger a mulher contra este tipo de covardia, como 

a criação da lei Maria da Penha, na qual o caso da vítima que dá nome à lei teve repercussão 

nacional, que acabou por institui a lei em 2006 e, as delegacias de polícia da mulher além, da 

Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM-PR) e o disque- 

denúncia 180.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

*Síntese do seminário apresentado em sala de aula. Reprodução não autorizada. Uso interno para estudo, 

destinado aos alunos do 4º ano de teologia do ano de 2014. 


