
SÃO PAULO, DIA 03 DE ABRIL, 2017



JOAO 7, 1-52 (livro dos sinais)



SITUANDO O TEXTO:
1. FESTA DAS TENDAS 

 Originariamente era a festa agrícola da colheita dos frutos (Esd
23, 16; Dt 16, 13-15; Lv 23, 33-43). 

 Festa na qual se bebia o vinho novo e se dançava. No tempo do 
NT, a dança fazia parte do rito.

 A água, símbolo que Moisés deu no deserto (Ex 17,1-7)

 Se sacrificavam 70 bois referindo-se às 70 nações isso significa a 
totalidade dos povos que se converteriam à fé.

 A festa das tendas recebeu este nome porque os fiéis 
construíam cabanas de folhagens pelas estradas e terraços 
recordando as bênçãos de Javé no deserto.

 Existia uma impaciente expectativa do libertador que Deus 
mandaria para caçar os romanos.

 Esse fato justifica a autoproclamação de alguns chefes rebeldes 
como libertador ou Messias. 



2. ORIGEM DE MESSSIAS
 Davi é a figura de referência para falar dos reis de 

Israel (representando a monarquia 1010-931 a.C)

 - A ele são atribuídos alguns salmos (28-30)

 -ofereceu a infraestrutura, paz, conquistou as guerras 
com os vizinhos, conquistou Jerusalém 2Sm5,6-12). 

 -Brevemente, Davi ofereceu ao povo a segurança e a 
proteção. 

 - Davi é considerado “Messias, Ungido, filho de Deus” 
2Sm7

 - a literatura deuteronomista é continuidade do 
projeto da dinastia davídica (620-609 a.C com Josias)

 Messias como Rei (Ez. 37)

 Messias como servo sofredor (Is 42)



ESTRUTURA DO TEXTO

7,1-10: Jesus sobe para a festa 
clandestinamente (Messias 
escondido)

7, 11-24: o ensinamento de Jesus 
durante a Festa.

7, 25-36: A origem de Jesus

7, 37-52: O dom messiânico do 
Espirito e autoproclamação 
(revelação de Messias)



COMENTANDO O TEXTO

Messias escondido?

O ensinamento de 

Jesus?

Jesus enviado do Pai?

Água Viva?



ATUALIZAÇÃO/ORAÇÃO
 A campanha da fraternidade deste ano, nos convida a 

cuidar da criação que Deus nos deu. Cuidar dos biomas é 
prorrogar a vida do ser humano.  

 Se os israelitas faziam festa de gratidão a Deus pela água 
que nunca lhes faltava, nós que conhecemos Jesus, como 
nosso Salvador, fonte da água viva, que nos aproxima de 
Deus, devemos ser mais gratos ainda lhe agradecendo:

 Pela chuva que rega as plantas, 

 Pelo frio e calor que fazem parte do equilíbrio da terra,

 Pela dom batismal que recebemos de Jesus através da 
água e do Espírito 

 Pela vida em abundância à qual João nos convida.

 Por isso, cantemos:



 Louvado seja, ó Senhor, pela mãe terra,

que nos acolhe, nos alegra e dá o pão

Queremos ser os teus parceiros na tarefa

de “cultivar o bem guardar a criação.”

 Refrão:

Da Amazônia até os Pampas,

do Cerrado aos Manguezais,

chegue a ti o nosso canto

pela vida e pela paz (2x)

 Vendo a riqueza dos biomas que criaste,

feliz disseste: tudo é belo, tudo é bom!

E pra cuidar a tua obra nos chamaste

a preservar e cultivar tão grande dom (cf. Gn 1-2)
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