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Joao 13,31 -14,31 

 Concluídos o gesto que prefigura a morte salvífica (o lava-pés) e o “acionamento” 

da traição, a narrativa joanina abre uma pausa para um amplo diálogo sobre a existência 

dos discípulos no mundo depois da morte do seu Mestre. Só depois reaparecerá o 

traidor, quando a narrativa continuar com o relato da morte (caps. 18–20) 

 Os elementos constitutivos do diálogo são tradicionalmente agrupados em dois 

“discursos” e uma prece conclusiva: 13,31–14,31 (o diálogo básico, chamado “primeiro 

discurso de despedida”); 15,1–16,33 (o chamado “segundo discurso”, sem nova 

introdução); 17,1-26 (a “oração sacerdotal”). O diálogo básico termina, em 14,31, com 

um convite a ir embora (semelhante ao de Mc 14,41-42). Ora, como a partida só se 

efetiva em 18,1, levanta-se a hipótese de que os caps. 15–17 foram inseridos mais tarde 

(quando da redação final). 

 Na composição do adeus de Jesus, João segue o esquema de algumas narrativas 

do AT, que entre o relato dos dias finais e a morte do herói introduzem um capítulo de 

despedidas e bênçãos: Gn 47,29–49,33 (Jacó), Js 22–24 (Josué), 1Cr 28–29 (Davi; cf., em 

proporção menor, 2Rs 2,1-10); e todo o livro do Deuteronômio é um grande discurso de 

despedida de Moisés, com o cântico e as bênçãos em Dt 32–33. Por isso, há quem chame 

Jo 13– 17 “o Deuteronômio do Novo Testamento”. Nos livros deuterocanônicos, o 

discurso de Tobias (Tb 14,3-11) oferece um paralelo interessante.  



 Na literatura intertestamentária, contemporânea do Novo Testamento, os 

discursos de despedida se multiplicam: Henoc 91ss.; 2Esdras 14,28–36; 2Baruc 77ss.; 

Noé em Jubileus 10. Veja também Moisés em Flávio Josefo, Antiguidades IV, 8, 45-47 (§ 

309-326). No NT , a analogia mais interessante é a despedida de Paulo em Mileto, At 

20,17-38 (embora, neste caso, a morte não siga imediatamente). Também 13,31–14,31 

O LIVRO DA GLÓRIA 268 as cartas pastorais de Paulo podem ser consideradas como 

discursos de despedida em forma de carta: “testamento literário”.  

 Em alguns casos, a “despedida” ocorre no quadro de uma refeição, p. ex. em 

Jubileus 35,27 (Rebeca), 36,17 (Isaac) e no Testamento de Neftali 1,2. Temas comuns 

são, além da despedida/partida, a dor da separação, instruções de vida, os 

mandamentos de Deus, o amor entre os filhos, a unidade, o futuro profeticamente 

apontado (Henoc 91,1: “O Espírito é derramado sobre mim para que eu vos mostre tudo 

o que vai acontecer a vós”; cf. Jo 16,13!). 

  Também a paz e a proximidade de Deus, a continuação do “nome” e a indicação 

de continuadores da obra (Dt 31,23: Josué). Uma bênção ou oração final (como em Jo 

17) encontra-se em Dt 32 (Moisés) . 

 O conjunto de 14,1-3 lembra, de fato, a despedida de Moisés, que anima o povo 

a entrar na Terra Prometida (Dt 1,29; 31,6.7.23; cf. Js 1,6.7.9); a morte de Jesus é, em 

certo sentido, a preparação para entrar na Terra Prometida. Na “subida” rumo a essa 

terra, Deus andava à frente para preparar um lugar para o povo (Dt 1,33). 

  É o que Jesus vai fazer. “Na casa (= família, lar) de meu Pai há muitas moradas. 

Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar um lugar para vós” (ou: “Se não fosse 

assim, será que eu vos teria dito que vou preparar-vos um lugar?”). O termo “morada” 

é da mesma raiz que “permanecer”, termo preferencial do Quarto Evangelho, e pode 



evocar o permanecer unido a Jesus e ao Pai, tema que voltará com frequência nas 

palavras do “adeus”. É também a resposta final ao desejo de permanecer lá onde 

permanece o Mestre (1,38). Jesus apresentasse aqui como o Filho que tem plenos 

direitos na casa do Pai e dispõe das “moradas” para aqueles aos quais propiciar a 

liberdade de filhos, a cidadania (cf. 8,35-36; 17,23-24). 


