
João (7,53 – 8,11)  A MULHER ADÚLTERA 

RESUMO 

Esta perícope não é unanimidade entre todos os especialista quanto a pertencer a João. Alguns afirmam ter 

sido incluído posteriormente, ato conhecido por interpolação, não fazendo parte dos escritos originais de João. 

Entretanto, alguns afirmam ser de autoria de João, e apresentam alguns argumentos e documentos para comprovar 

este fato. 

A perícope não consta dos manuscritos mais antigos de João: os códices P66 e o P75 do século III. Também não 

está presente no Codex Sinaiticus e e no Codex Vaticanus, do século IV. 

O primeiro manuscrito em que a perícope aparece é o Codex Bezae do século V. Bruce Metzger argumentou 

que "Nenhum padre grego antes de Eutímio Zigabeno (século XII) comentou sobre a Perícopa da Adúltera e Eutímio 

declarou que as cópias mais acuradas dos Evangelhos não a continham". 1 . Mas esta afirmação é algo incorreto, uma 

vez que Dídimo, o Cego, a discute (ainda que não na versão de João) e Jerônimo, entre outros, faz menção a ela. 

São Jerónimo em seu trabalho de tradução da Bíblia para o latim a incluiu por tê-la encontrado na maioria dos 

manuscritos de que dispunha para o exercício da tradução. Por esse motivo, a Vulgata passou a incluir a passagem. Em 

função disso, a Pericope Adulterae tornou-se universal. 

Atualmente, esta passagem do evangelho de João é aceito por todas as igrejas cristãs como inspirada, e portanto, parte 

do evangelho de João. Entretanto, algumas bíblias frisam que este texto é uma interpolação, e o apresentam entre 

colchetes.  

Estrutura: Jo 8:53 – 11 

é plausível que esta pericope esta fora do lugar, porém pode ser estruturada. 
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8:53 (conclusão do capitulo anterior), para dar conectividade há 

historia descrita anteriormente; 

8:1-2 (localização e contextualização de Jesus); 

8: 3-9  = A Posição de Jesus Perante a mulher pecadora e os Fariseus e 

os Escribas (Lei de Moises). 

Narrativa da pecadora; 

8; 10-11  = Jesus não Julga, mas devolve a vida e a dignidade. 

O Juiz (Jesus), Salvador; 
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Monte das Oliveiras: Era um lugar de oração e de repouso (quando não se dormia na cidade 

ia-se descansar (passar a noite no monte das oliveiras). (Durante a aurora, antes do raiar do dia 

voltava para a cidade Jerusalém ou para o Templo ensinar). (Lc 21:37-38) 

Mulher Pecadora: (Lc 7: 37-50), Talvez essas sejam as primeiras alusões de que o texto possa 

ser atribuído ao estilo de  Lucas e não o de João.  

Ensinar: Parece que Jesus, quando estava no Templo ou no arredores(em frente) do Templo; 

Gostava muito de ensinar (catequisar), mesmo com a presença dos fariseus e escribas. 

Templo: Lugar em que Jesus ensinava a multidão e deparava-se com os questionamentos dos 

fariseus e escribas (Mt 12:10) (Mt 22: 15-22); (Lc 20: 19-20) 

Escribas: conhecedores assíduos das escrituras, capazes de copia-la ou explica-la, conheciam o 

direito (advogados) e se dedicavam ao ensino (mestres/professores/ doutores da lei). 

Fariseus: (grupo dos legalistas), Tinham uma atenção extrema no seguimento e cumprimento da 

lei mosaica. Levavam ao extremo o seguimento da Lei.  (Causando a divisão entre pecadores e 

Justos). O Justo segue a lei de Moises.  

Adultério + Lei de Moises (Apedrejamento):  

Ex: 20:14; Dt 5:18 =lei do adultério (decálogo) 

Lv 20;10ss; Dt 22: 22-29   = Apedrejamento Lei em defesa da mulher, (prostituição????). 

Julgamento/Condenação: 

Forma de Julgamento Dt 17: 5-7 = apedrejamento/duas ou três testemunhas, não uma, pois Jesus 

ficou sozinho com ela. 

Mt 7: 1-5 = Jesus não veio para Julgar, mas para salvar, dar vida. (Jo10: 10b) 

Escrever no chão com o dedo: Templo na pedra?terra?poeira?++  

Comparação o que Jesus faz no Templo e o que Deus fez no Sinai (Ex 31:18 ; Dt 9:10); 

Moises é o portador da lei e as recebe, (tabuas (Ex 34:29); (Dt 5:22)/decálogo)  (Ex 20: 1-20 ); (Dt 5: 

1-22). 

Jesus como na posição de Moises não recebe mas escreve (chão).  

Em atitude de rebaixamento (abaixado), [no nível da pecadora] escreve a lei do amor nas 

consciências “quem não tem culpa/pecado atire a primeira pedra.” – Acolhe a pecadora e a salva. 

Erguendo-se não a julga nem a condena, mas lhe devolve a vida e a dignidade de viver.  


