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Exegese de Jo 8, 1-11: Perícope “A mulher adúltera” 

 

1.Sinalização:  

Adultério, mulher adúltera, Lei, Escribas e Fariseus, Jesus. 

2.Situando o texto 

O Evangelho de João, assim como tantos outros escritos bíblicos, foi sendo 

elaborado de maneira paulatina. A perícope da Mulher Adúltera é um trecho muito 

discutido entre os estudiosos; dentre as discussões está a questão de a mesma fazer 

ou não parte do texto original da comunidade joanina. Para alguns pesquisadores essa 

perícope foi incluída mais tarde na estrutura do livro. 

O trecho é bem elaborado e está ligado à presença de Jesus no decorrer da 

Festa das Tendas. Desse modo, no início da perícope, se faz uma breve menção da 

presença daqueles que participavam dessa festa e o retorno dos mesmos para as suas 

residências (Jo, 7,53). É a conclusão da perícope que antecede a essa da Mulher 

Adúltera. 

O escrito é claro, sucinto e objetivo, isto é, uma construção narrativa muito 

elucidativa. Traz uma novidade presente no Evangelho de João, ou seja, a figura da 

mulher em questão pode ser tomada como a própria Judá. O mesmo evangelho 

apresenta a figura da Samaria no trecho em que Jesus dialoga com a samaritana no 

poço de Jacó (Jo 4, 4-26). Então, se tem a imagem de dois reinos, do Norte e do Sul, 

nas mulheres apresentadas nos distintos textos. 

Levando em conta essa perspectiva, o autor do texto coloca Jesus entre os 

Reinos do Norte e do Sul. A profecia de Ezequiel é uma chave de leitura importante 



para compreender essa perícope, porque Jerusalém é configurada à figura de uma 

adúltera. Logo, a mulher pega em adultério é a descrição da ruptura da Aliança feita 

com Deus. 

O texto mostra Jesus posto num dilema, ou seja, diante do pecado da adúltera 

ele deve tomar uma posição. A atitude tomada por ele poderia colocá-lo na ruptura com 

os dois poderes vigentes, o civil, ao concordar que a mulher fosse apedrejada e morta; 

era de responsabilidade do império romano a condenação de alguém à morte. E o poder 

religioso, ao não a condenar e infringir a Lei de Moisés.  

No entanto, Jesus tem a atitude de dar uma nova oportunidade à mulher. Ele não 

a condena a nada. Sua missão fica muito clara nessa postura, isto é, ele veio para trazer 

vida e não condenação. Nos capítulos sete e oito, Jesus afirma que os judeus não põem 

em prática a lei que fora dada por Moisés, porque seu julgamento é de acordo com a 

carne e conforme as aparências (Jo 8,15). Atitude totalmente avessa à de Jesus, pois 

o mesmo não veio para julgar, mas se o fizer, seu julgamento será verdadeiro, pelo fato 

de estar com o Pai (Jo 8, 16). 

 

3. Estrutura do Texto: 

 

a) Introdução (7,53-8,2):  a multidão e Jesus; Separam-se para o encontro no dia 

seguinte. Ele ensina. 

b) Escribas, fariseus e Jesus (8,3-6a): eles preparam uma armadilha para Jesus. 

c) Jesus, os escribas e fariseus (8,6b-9): Jesus não se deixa cair na arapuca e inverte 

a conjuntura. 

d) Jesus e a mulher (8,10-11): A mulher tem uma atitude ativa perante Jesus, é um 

episódio inédito. 

 

4. Análise Semântica  

 

Festa das tendas: Conclusão da perícope anterior. Festa antiga dos judeus Lv 23,33-

36. 39-43. 

Escribas e fariseus: Faziam parte do Sinédrio, poder religioso. Judaísmo oficial/ 

Teologia da retribuição. Sl 2; Ez 37, 21—28; Lv 12; Jó 24, 1-12. 

Sentar-se: Pregou sentado entre os doutores, Lucas 2: 46. No sermão da montanha 

Mateus 5: 1;2.  Com a Samaritana João 4: 5;6.  



Levantar-se: Atitude de Juiz (Jo 8, 7) ou profeta (Jo 8, 10), (Lc 4, 15-20). 

Adultério: Visto como um crime, quebra da aliança.  Mandamento no decálogo. Ex 

20,14; Dt 5,18; Lv 20,10; Dt 22,22-24; Ex 20:14; Pr 2,17; Ml 2, 14.1. Eclo 25,2. 

Mulher: representa a infidelidade à aliança Ez 16,35-43 e Oseias 1. Mas recebe a 

misericórdia Ez 16,59-63.  

Escrever no Chão: Aqueles que abandonam o Templo (Jr 17,13); Criação, Lei, Juízo 

Divino: Provém do dedo de Deus (Sl 8, 4; Dt 9, 10; Dn 5, 5), (Lv 23) gesto de Jesus, 

evoca o gesto de Deus. 

Horto das oliveiras: Evangelho de João Jesus pernoita em Betânia. (Jo 8,1) 

Descansa no Montes das Oliveiras- Tradição Lucana: Lc 21,37 Jesus pernoita Monte 

das Oliveiras; Mt 21,17;26,6 Jesus pernoita em Betânia; 

Ausência do adúltero: Plano para acusar Jesus, a quem querem matar. (Jo 7, 1.49). 

Condenação do homem envolvido em adultério (Lv 20,10). 

Diálogo com a mulher: Jesus olha para mulher como ser humano, é algo sensível. 

Jesus veio para salvar e não condenar. (Jo 8, 10-11); Questão da Misericórdia (Ex 

32). 
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