
JOÃO 15,18-17,26
“UMA COMUNIDADE DE IGUAIS QUE PRODUZ FRUTO 

SUSCITA CONFLITOS”



INTRODUÇÃO

• Trata-se de um livro que pretende aprofundar a fé já conhecida, celebrada, e 
vivenciada, com vistas no fortalecimento da comunidade, na certeza de que 
Jesus é o Messias, o Filho de Deus: dele provém a vida.

• O Evangelho de João foi escrito para um grupo seguidor de Jesus em conflito 
com as autoridades judaicas (16,2) – exclusão da sinagoga e a marginalização 
social e religiosa.

• Afora algumas crises internas – laços comunitários tradicionais tinham sido 
rompidos, e até mesmo a vivência religiosa parecia tornar-se impossível.



INTRODUÇÃO

• A mensagem do Evangelho fica clara nos seguintes termos: necessidade de 
firmar-se e expressar as convicções que a comunidade deve cultivar a respeito 
de Jesus, e o caminho que os seus membros hão de trilhar a cada dia – deixar 
clara a adesão e assumir as consequências (15,18). A certeza é que nessa 
direção se encontra a vida, e vida sempre mais abundante.



ESTRUTURA: JOÃO 15,18-17,26

• 15,18-25: Enfrentar o ódio do mundo;

• 15,26-27: a ajuda do Paráclito;

• 16,1-4a: não se acovarde!

• 16,4b-33: A missão do Espírito e a vitória de Jesus sobre o mundo

• 16,4b-24: A missão do Espírito

• 16,25-33: A vitória de Jesus sobre o “mundo”

• 17,1-26: A oração de Jesus

• 17,1-5: Jesus e o Pai: a vida que não tem fim

• 17,6-19: Jesus, o Pai e os discípulos: ruptura com o “mundo”

• 17,20-26: Jesus, o Pai, os discípulos e as comunidades do futuro



ANÁLISE SEMÂNTICA

• O trecho bíblico anterior ao que queremos estruturar traz o Amor como 
mensagem principal. Na continuidade da mensagem, de súbito muda o tom: 
amor versus ódio. Faz-se uma observação: o trecho bíblico precisa ser lido 
anacronicamente. O que se faz menção no futuro, está acontecendo no 
presente da comunidade joanina.



• De fato é possível verificar que os temas mais importantes do capítulo 15 são 
considerados como três e são esses: a chamada comunidade de iguais, a 
missão e os conflitos. E desta fazemos nossas considerações sobre aquilo que 
se refere o confronto com uma sociedade injusta, tendo em vista isso o que 
aconteceu com o próprio Jesus. Nosso próprio Deus nos mostra que por meio 
de Jesus se é refeito o seu projeto de vida a todo ser humano que a injustiça 
social veio então estragar.

• Por isso é necessário ter consciência naquilo que se refere do conflito entre a 
justiça e injustiça percebendo nisso uma herança deixada por Jesus aos seus 
discípulos.



• Com isso vemos o quanto é difícil lutar contras as injustiças diante de derrotas 
e com isso a geração de pensamentos e ações confusas que atrapalham o 
modo em que a justiça possa superar qualquer tipo de escravidão gerada 
pelas injustiças.

• A exemplo do próprio Jesus vemos a experiência da qual o mestre nos diz: “Se 
o mundo odiar vocês saibam que primeiro odiou a mim”, (15,18). Desta forma 
é possível se pensar sobre uma fronteira existente entre o que é a justiça e o 
que se pode ser de fato como considerado como injustiça, sendo assim Jesus 
alerta seus discípulos dizendo para que tomem cuidado diante de uma 
sociedade que não os incomoda, se isso acontece e é evidente, é porque eles 
comungam da injustiça também.



• Com efeito, se não estiverem ligados ao mundo estarão ligados à justiça 
ensinada e testemunhada pelo mestre Jesus, com isso somos convidados a 
fazer as escolhas diante de uma realidade testemunhada por Jesus entre 
injustiça ou justiça ou que pode gerar morte ou vida. Por isso é importante 
encontrarmos nossa medida naquilo que se diz respeito sobre a missão de 
Jesus em que deu sua vida para salvar a todos sem nenhum tipo de distinção.

• Com efeito, a missão de Jesus foi-nos aproximar-nos do Pai para que pudesse 
fazer com que tivéssemos contato com o projeto de amor do Pai, no entanto 
recusar a prática e Jesus é de fato odiar e se afastar do Pai.



• O próprio Jesus nos promete o Espírito como advogado para então a 
comunidade que enfrenta o ódio da sociedade injusta, sendo assim o 
advogado aquele que defende uma causa. Somos na luta pela justiça contra 
as injustiças, os seguidores de Jesus não estão sozinhos.

• Justamente o enfrentamento terá um grande ponto de violência que 
provocará a morte daqueles seguidores de Jesus. Foi o que acontecia no 
tempo em que surgiu o evangelho, sendo então expulsos das sinagogas, isto 
é, foram considerados como marginais marcados para morrer.



• Uma das coisas que Jesus deixa como herança a seus seguidores é a promessa 
do Espírito, força da comunidade na perseguição por causa de Jesus. O 
mesmo Espírito que agiu em Jesus desde o início irá sustentar as lutas da 
comunidade no enfrentamento da sociedade injusta que o matou e que agora 
persegue os discípulos. Desta forma Jesus irá para o Pai, mas continuará 
presente no Espírito, o Advogado. E a tristeza da comunidade pela partida de 
Jesus se transformará na alegria pela vitória da vida sobre a morte.

• O realismo de Jesus é espantoso. É importante termos em mente que não 
ilude os que o seguem, tendo em vista a força que cada um possui, mas sabe 
também que somos capazes das maiores traições, apesar disso, não nos 
abandona e em nenhum momento nos desencoraja: “Tenham coragem; eu 
venci o mundo” (16,33).



• O próprio Jesus reza então pelos discípulos que o Pai lhe deu. De maneira 
alguma reza pelo “mundo”, ou seja, pela sociedade que o rejeitou seu projeto 
de vida para todos, pois o “mundo” não se solidarizou com a prática de Jesus. 
Pelo contrário, decretou que ele deveria morrer.

• Por fim é o amor que cimenta a relação profunda entre o Pai e o Filho, entre 
Jesus e os discípulos e todos vão aderindo ao projeto de Deus. Jesus não quer 
uniformidade, no entanto o amor. A glória do Pai e de Jesus se realizará 
plenamente quando o mundo for a expressão do amor que circula entre Jesus 
e seu Pai. 



ATUALIZAÇÃO


