
João 15, 18- 17,26



1. Prólogo (1,1-18)

2. O ministério de Jesus (Sinais - 1,19-12,50)

3. A hora de Jesus: Páscoa do Cordeiro (Glória – 13,1 -21,25)

=> 1. A última ceia de Jesus com seus discípulos (13, 1-17,26)

=> 2. A Paixão (18, 1-19,42)

=> 3. O dia da Ressurreição (20, 1-28)

=> 4. Conclusão (20,1-21-25)



Última ceia de Jesus com seus Discípulos ( 13-17)

=> O lava-pés (13, 1- 30)

=> A despedida (13, 31-14,31) “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida

=> A verdadeira videira (15, 1- 17).

=> Os discípulos no mundo (15, 18- 16, 4)

=> O paráclito (16, 5 – 15)

=> O anúncio de pronto retorno e alegria (16, 16 – 33)

=> A paixão, Ressurreição. Missão (18-21)



João 15, 18-17,26

=> Os Discípulos no Mundo (15, 18- 16, 4)

=> O Paráclito/Espírito (16, 5 – 15)

O Anúncio de pronto Retorno e Alegria (16, 16 – 33)

1.=>Do luto à alegria/ausência e volta de Jesus (16-24)

2.=>Chegou a hora para a despedida de Jesus (25-33)

(Naquele dia ->Vitória e Paz)

A ORAÇÃO DE JESUS (17, 1-26)

(Ter conhecimento do Pai e do Filho que Ele enviou)



A COMUNIDADE JOANINA E O MUNDO (15,18 -16, 4A) 

 Mundo: Império Romano, Fariseus, Gnostocismo influência grega.

 Perspectiva sociológica: Exclusão social (Konings)

 Perspectiva teológica: Revelação de Deus (Carson)

 Perspectiva evangelística: Consequências do seguimento a Jesus 
(Beutler)



ANÁLISE LITERÁRIA

 Jo 15,  18-19

 Consciência do discipulado (Carson) 

 Os contrários se provocam “Amor e Ódio” (Konings)

 Contexto dualista Deus e o Mundo: “O mundo ama o que lhe 

pertence e rejeita o que lhe é contraposto” (Beutler)



ANÁLISE LITERÁRIA

 Jo. 15,20-21

 Jesus causa de oposição “Por causa de mim”

 Para a comunidade Jesus é a referência do Amor.

 Para o “Mundo” Jesus é o ponto de rejeição.

 Com base na vocação por Jesus os discípulos não pertencem ao 
mundo. 



ANÁLISE LITERÁRIA

 Jo. 15,22-25

 Atitudes, palavras e ações de Jesus não são reconhecidas pelo 
mundo como revelação. 

 Os discípulos entendem o significado e a importância da presença 
de Jesus.

 Palavras de Jesus são palavras de Deus, obras de Jesus são obras 
de Deus. Na vida de Jesus Deus é apresentado na história humana.



ANÁLISE LITERÁRIA

 Jo. 15, 26-27

 Espírito da Comunidade

 Força e comprometimento 

 Testemunho: Atitudes, ações, ensinamentos, coragem diante 

dos conflitos, promoção da justiça e da paz.



ANÁLISE LITERÁRIA

 Jo. 16, 1-4ª

 Fidelidade a Jesus

 Prepara os discípulos para o futuro

 Manter-se firmes e perseverantes no projeto de Jesus. 



A VINDA DO ESPÍRITO PARÁCLITO (JO. 16, 4B–15)

 Jo. 16, 4b-7

 Jesus refere-se as dificuldades da comunidade, no entanto, ainda estava 
presente no meio deles. (4b) 

 Na ausência de Jesus a comunidade deve  abrir-se ao Espírito de deixar ser 
conduzida por Ele.

 A princípio a comunidade não entende a ida de Jesus, mas é a partir da morte de 
Cristo na cruz que o amor é exaltado e a obra de Jesus passa a ter significado. (5-
7)



ANÁLISE LITERÁRIA

 Jo. 16, 8-11

 O Espírito mostrará ao mundo:

 Quem é o pecador

 Quem é o justo

 Quem é o condenado



ANÁLISE LITERÁRIA

 Jo 16, 12-15

 A comunidade só entenderá a partir dos acontecimentos.

 O Espírito nos conduz a compreensão da própria verdade.

 Revelação: Jesus é a verdade e a verdade vem de Deus.

 A vida de Jesus glorifica a Deus e o Espírito que une e fortalece a 
comunidade glorifica a Jesus.



O ANÚNCIO DE PRONTO RETORNO E ALEGRIA (16, 16 – 33)

1.=>Do luto à alegria/ausência e volta de Jesus (16-24)

2.=>Chegou a hora para a despedida de Jesus (25-33)

(Naquele dia ->Vitória e Paz)

3 => A ORAÇÃO DE JESUS (17, 1-26) 

(Ter conhecimento do Pai e do Filho que Ele enviou)



O ANÚNCIO DE PRONTO RETORNO E ALEGRIA (16, 16 – 33)

1. => Do luto à alegria/ausência e volta de Jesus (16-24)

=> O tema principal é alegria (mandamento do amor -> Espírito Santo       

-> dennciar o mundo)

=> Alegria: no sentido apocalíptico (não haverá mais luto, dor e 

morte (Ap 21,4) 

=>Jo 16, 4b – 15 - > Despedida -> psicologia dos discípulos -> 

-> as palavras de consolação e exortação



O ANÚNCIO DE PRONTO RETORNO E ALEGRIA (16, 16 – 33)

1. => Do luto à alegria/ausência e volta de Jesus (16-24)

K. Haldiman faz a seguinte divisão de 16, 16-24)

I.   16 = Jesus: “Em breve não verão....mas depois o verão de novo”

II- 17-18= Discípulos: “O que podem significar essas palavras”

III- 19 -24 = Resposta de Jesus: “Alegria ,mulher –parto, 

amor de Jesus (cruz), Espírito Santo, nova humanidade...” 



O ANÚNCIO DE PRONTO RETORNO E ALEGRIA (16, 16 – 33)

1. => Do luto à alegria/ausência e volta de Jesus (16-24)

Análise Semantica

a. Um pouco de tempo.....mais um pouco de tempo ainda (16,16)

b. Chorar e lamentar –se (16,20)

c. Agora e Depois (17,21-24)



O ANÚNCIO DE PRONTO RETORNO E ALEGRIA (16, 16 – 33)

2. => Chegou a hora para despidida de Jesus (25-33)

# -Terceiro discurso de Jesus termina

# - Naquele dia - Oração em nome de Jesus

# - Deixando o mundo e voltando para o Pai

#- Jesus proporcionará -> Vitória e Paz -> Coragem

Estrutura
I. 25-28 –A continuação do discurso de Jesus (pedir ao Pai +Volta)

II. 29 -A reação dos discípulos (...falando sem enigmas)

III 30 -33 -A Resposta conclusiva de Jesus (Vencer o mundo - Paz)



O ANÚNCIO DE PRONTO RETORNO E ALEGRIA (16, 16 – 33)

2. => Chegou a hora para despidida de Jesus (25-33)

Análise Semantica

a. Falar em figuras/enigmas/parábolas (16,25)

b. Sair do pai e vir ao mundo/deixar o mundo e ir ao Pai(16,28-29)

c. A dispersão dos discípulos (16,32)

d. A promessa da paz e vencer o mundo (16,33)



A ORAÇÃO DE JESUS EM SUA DESPEDIDA (17, 1-26) 

=> O discurso termina : “Coragem, eu venci o mundo”

=> Esta frase é seguida pela oração

=> A vitória é conquistada no campo do Espírito e pelo poder de Deus

=> Capítulos 15 e 16 -> instruções aos discípulos -> comunidade

=> Voltam ideias centrais e palavras-chave de 4 capítulos anteriores

=> A ideia central -> “Conhecer a Deus/Pai”

=> A santificação dos seus discípulos pelo pai

=> A santificação de Jesus para os discípulos

=> Texto tardio e é um texto dos primórdios



A ORAÇÃO DE JESUS EM SUA DESPEDIDA (17, 1-26) 

Estrutura

I. Prefácio:

17, 1-5 – A oração de Jesus focaliza o próprio Jesus na sua glorificação pelo Pai.

II. Corpo com duas orações:

1. 17, 6-19 – A oração de Jesus pelos discípulos que lhe são confiados.

2.17,20-23 –A oração pelos que creditarão por causa da palavra dos discípulos.

III. Conclusão que resume sua obra:

17, 24 -26 –Jesus reza de novo para os dois grupos mencionados previamente com a

exclamação: Pai -> “Unidade e amor”.



A ORAÇÃO DE JESUS EM SUA DESPEDIDA (17, 1-26) 

Análise Semantica

a. Levantar os olhos ao céu (17,1-5) b. Pai, chegou a hora (17,1-2)

c. Vida eterna (17,2) d. Conhecer a Deus (17,3.7)

e. Mútua glorificação de Pai e Filho (17,5-6) f. O que me entregaste (17,6)

g. Guardar tua palavra (17,6.12.) h. O mundo os odiou (17,14-15)

I. Santificação dos discípulos na verdade (17,17) J. Pai Santo (17,11)

K. Os guarde do maligno/perverso (17,15) L. Alcançar a unidade (17,22-23)

h. Pai justo/mundo (17, 24-25)


