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JOÃO 15,18 – 16,15 

 

Discípulos e o mundo: 15,18 – 16,4ª 

 

 O tema principal dessa primeira sessão, é a perseguição que a comunidade sofre por 

parte do ‘mundo’ – no caso particular, da parte da Sinagoga. Uma vez convocada para 

cumprirem uma missão (Mt 10; Jo15,16), a comunidade sofre por sua vez as consequências de 

tal projeto. Os contrários se provocam. O amor faz pensar o ódio, o mundo, ambiente incrédulo 

que rodeia a comunidade, a rejeita como rejeitou Jesus (Jo 1,10).  

 A escolha de Jesus, remonta a escolha de YHWH para com o povo eleito (Ex 19,5; Jo 

1,11); essa comunidade escolhida é chamada a viver um novo mandamento (Jo 13, 34-35), 

mandamento esse que se opõe à uma sociedade regida pelo proveito e pela exploração. Diante 

de tal situação compreende-se melhor a perseguição da comunidade por parte do “mundo”, isso 

se dá pelo embate dos projetos, de Jesus e o daquela sociedade. E a formulação que João fará 

dessa tensão é a seguinte, essa rejeição por parte do mundo se explica porque os adversários 

não conhecem, nem querem conhecer aquele que enviou Jesus Jo 15,21; Jo 8,19. 

 Vale destacar que essa rejeição supracitada não se dá por uma impossibilidade de 

conhecimento daquele que enviou Jesus, mas antes, é uma deliberação Jo 14,10; 15,21-22. 

Então, o ódio e a rejeição por parte do mundo, se dá por conta de uma cegueira voluntária Jo 

9,41. 

Já ao que se refere à comunidade joanina, com a aceitação do projeto de Jesus, o amor 

obriga a tomada de posição, que por sua vez provoca ódio e rejeição tornando a perseguição 

como algo eminente. Deste modo, será o Espírito da Verdade, que dará testemunho nos 

discípulos; isso implica ao cumprimento da missão, do mesmo modo que fora cumprida por 

meio de Jesus. Mesmo que estes fossem levados aos tribunais. Entenda-se testemunho, como a 

acolhida dessa missão até às últimas consequências, o martírio.  

 

 



O Paráclito e sua missão: 16, 4b -15  

 

Para entendermos bem a missão do paráclito, é preciso entender o movimento que a 

comunidade passa. Que é da presença de Jesus no meio deles, que lhes explica, dá a luz e 

segurança; para a sua ausência do mestre e o infortúnio da desolação; até o envio do Espírito 

Paráclito 15, 26-27. Este movimento é sentido a duras penas pela comunidade, uma vez que 

diante dessa situação, porque os discípulos não estão conscientes da importância do afastamento 

de jesus.  

 O paráclito por sua vez é a presença de Jesus ausente, Jo 14, 17. O mesmo Espírito de 

Jesus agora fala por meio dos discípulos, Mt 10,19-20; Jo 14,16. E ao se referir à procedência 

do Espírito, constatamos uma mudança de linguagem. Em Jo 14, 26 é o pai quem envia o 

Espírito, agora em Jo, 16,7 é o filho quem o envia, essa mudança se dá para a acentuação da 

conformidade entre o Pai e Filho, tendo tudo em comum Jo 16,15. 

O espírito é então o defensor dos fiéis e acusador do mundo, mostrará o lado do pecado, 

a justiça e o mundo. Além de ser ele aquele que fará compreender sobretudo, que Jesus é 

vencedor. E ele participa ativamente do anúncio que está sendo levado pela comunidade (1Jo 

2,3.5; 3,11). A verdade na qual o Espírito da Verdade nos conduz não é algo estático, coisa feita 

e acabada, mas a compreensão certa de cada novo momento, Espírito está em todos os 

momentos e nos conduz pelo caminho da verdade plena – o caminho de Deus. 

 

 

Comentando o texto.  

 

Mundo: Apenas nos versículos 18 e 19 essa palavra se repete 6 vezes, número 

imperfeito. Remonta o número da besta do apocalipse (Ap 13,18). Anti-reino,  contrárias as 

propostas do reino que é avida.  

O mundo vos odeia: Quem ama é odiado. Realização da última bem-aventurança 

“felizes vocês, se forem insultados e persequidos...” (Mt 5,11-12). 

Não conhecem aquele que me enviou: O mundo odeia porque não ama. O ódio se 

mostra na perseguição a Jesus e aos discípulos.  

O defensor, o espirito da verdade: Jesus dá a certeza de que os discípulos não ficarão 

sozinhos. E na perseguição terá quem os defenderá. Como jesus deu o testemunho, o espirito 

os ajudará a dar o seu testemunho, At, 4,1-31; 5,33-40; 6,8-7, 60. 



Vem a hora: Não se trata da “hora de Jesus”, da sua paixão, mas a hora dos 

perseguidores, que terão seu aparente triunfo. Será a hora do ódio mortal, em oposição à hora 

do amor de jesus que, na cruz, fará o gesto mais belo e sublime perdoando e dando a vida por 

amor. 

 

Nenhum de vós pergunta: Segundo o evangelho, os que creem não sentem somente a 

ausência física de Jesus, mas emudecem quando se deparam com a mensagem de sua vitória 

em meio à prova que terão que padecer.  

A tristeza enchei vossos corações: Nos discursos anteriores, há o anuncio de 

perseguição aos discípulos. Eles vivem o amor (Jo 15,12-13), mas encontram o ódio do mundo 

(15, 18-25) e a perseguição dos irmãos (16,1-4a). Por isso a ausência de Jesus causa um 

sofrimento agudo. 

Eu enviarei o defensor: A vinda do espirito não está mais ligada à observância dos 

mandamentos como em Jo 14,15-16, nas é vista em continuidade com o acontecimento pascal 

de Jesus. Ele é quem envia e não o Pai (Jo 14,16; 15,26), o que é um sinal identificador do 

Messias, já que só Deus dispõe do Espírito. Dessa forma, o pai e o filho se identificam, assim 

como defende o v. 15: “tudo que o Pai tem é meu”. 

O pecado, a justiça e o julgamento: Com essas palavras, Jesus retoma o tema da 

Última Ceia:  a sua partida não é uma derrota, mas o cumprimento da sua missão. Para ele, é o 

retorno ao Pai, que o enviou; para nós, é a vinda do Espírito, que esteve com ele durante a 

missão. Jesus inicia, assim, uma nova modalidade de presença: antes, estava “conosco”; agora, 

está em “nós”, com o Consolador. A sua ausência não é a nossa morte, o nosso fim, mas a 

separação necessária para o nosso nascimento e crescimento. As palavras de Jesus, são um 

conforto para os discípulos, que terão que enfrentar as mesmas dificuldades d’Ele.  
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