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O sétimo capítulo de João tem um quadro narrativo mais sólido, estruturado pela subida 

e os diversos momentos da festa das tendas. Depois da festa da Páscoa Jesus sobe em 

segredo a Jerusalém (1-13). Para essa festa, Jesus se põe a ensinar, no meio da festa (7, 

14-36) provocando reação ameaçadora dos judeus (7, 35-52). No versículo 45-53: A 

auto-revelação de Jesus. As proclamações de 7, 39 e 8, 12 ocupam um lugar central, em 

torno do qual se sintam mais ou menos simetricamente os temas da origem e do 

afastamento de Jesus referindo ao Messias escondido ou desconhecido. 

Os dois símbolos centrais da festa das Tendas: a água (7, 37) e luz (8, 12). A festa das 

Tendas comportava o traslado diário da água de Siloé (Piscina em que se desembocava 

a fonte do Templo, o Gion) e cumulava numa procissão solene com luzes e fachos. 

Numa ironia bem joanina, é mostrado que os que não crêem desconhecem na realidade 

a origem de Jesus. Outros entendem sua origem numa dimensão rabínica com um 

contraste: Luz - trevas, vida morte fazendo o leitor entrar na lógica dualista da opção da 

fé ou não optar pela fé. 

A festa das Tendas, ou seja, Tabernáculos realizada em setembro-outubro, seis meses 

depois da páscoa era uma festa de romaria – uma subida segundo os judeus. È uma festa 

que se celebrava com muita alegria o fim da colheita especialmente a safra do vinho.  

Segundo as explicações da Igreja antiga, os irmãos seriam primos ou meio-irmãos filhos 

de José, não de Maria, a Mãe de Jesus. Os laços familiares dos semitas são muito fortes. 

Os irmãos provocaram Jesus porque não acreditam nele. Jesus de sua parte murmura 

insinua duas coisas: 

a)     O segredo, por medo das autoridades (cf. v.13). 

b)     A presença de opiniões negativas (cf. 6, 41.61). Uns o acham bom, outros julgam 

que ele ilude o povo.  

Jesus ao ensinar um grupo de discípulos, os judeus estranhavam o modo como ele 

ensinava no Templo, devido a seu conhecimento nas Escrituras sem ter passado uma 



escola, sem ter sido discípulo de algum rabino famoso (como Paulo aos pés de 

Gamaliel, At 22, 3).  

Jesus explica que seu ensinamento não é invenção própria, mas vem daquele que o 

enviou. Ele procura sempre a justiça e retidão pela glória do Pai. Ele acusou os mestres 

judaicos de não respeitarem a Lei de Moisés. Por isso, procuram matar Ele. 

 Porém, muitos na multidão passam a crer em Jesus por essa pergunta: “Quando vier o 

Messias, fará sinais maiores ou numerosos do que este faz? Os fariseus ouvem esses 

comentários e unem-se aos sumos sacerdotes para mandar a polícia do Templo prender 

Jesus. 

Pois Jesus é o Novo Templo (cf. 2, 21) – podemos pensar ainda na água da rocha do 

deserto (Sl 78, 15-16; 105,40-41 etc.). Para Paulo essa rocha é o Cristo: 1 Cor 10, 4. E a 

profecia de Zacarias e a festas das Tendas (Zc 9-14). 

A água viva para João simboliza o espírito que os fieis vão receber. Porém, isso é 

anterior à narrativa porque Jesus ainda não foi glorificado. Não foi elevado na cruz. O v. 

39 explica o que o símbolo da água significa no tempo do leitor: o Espírito derramado! 

Mas a água no sentido primeiro é o dom que Jesus comunica.  

Em fim, a comunidade joanina exorta a simpatizar com os que pelos fariseus são 

excluídos da salvação – exclusão pelo rabinismo dominante. Para os fiéis joaninos, 

Deus é maior que as Escrituras. Ele as leva a cumprimento, mas também as excede.  
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