
A VERDADEIRA VIDEIRA 



Organização

Jo 15, 1-17: a comunidade precisa de uma mística forte para

resistir à perseguição.

A comunidade cristã rompe com o sistema baseado no

cumprimento rigoroso da Lei. Isso ameaça a autoridade dos

judeus fariseus. Os cristãos são expulsos da sinagoga, uma

instituição religiosa, política e econômica dos judeus,

reconhecida pelo império romano. Com isso, os cristão passam

a ser perseguidos. Em meio a esse sofrimento a comunidade

vivencia uma nova relação de comunhão, entendida por nós

como a vivência do mistério da Trindade.



Situando o texto

A comunidade de João assume o projeto de Jesus.

Os cristão puseram a vida acima da Lei. Essa atitude mexeu no

sistema econômico e religioso dos judeus fariseus, por isso os

cristãos foram perseguidos e acabaram expulsos da sinagoga, uma

organização que garantia a vida e a proteção das pessoas que

estavam a favor do sistema (15,18-17,26). Dessa forma, a vida para as

pessoas ou grupos excluídos da sinagoga tornou-se mais difícil. Eles

ficavam sem proteção, sem emprego, sem os serviços religiosos,

principalmente sem o lugar para ser enterrado, sem direito à

participação nas decisões da comunidade e expostos à perseguição

do império romano.

No capítulo (15,1-17) o símbolo da videira e os ramos é um exemplo

que ajuda a compreender melhor o sentido de permanecer, de

continuar, de resistir e de ama até o fim.



Constitui uma mediação sobre o amor cristão.

Estrutura 



O ponto de partida é a alegoria da videira. 



A meditação continua aprofundando o MISTÉRIO DO

AMOR DE DEUS EM JESUS CRISTO E NOSSA MISSÃO DE

FRUTIFICAR NO AMOR FRATERNO.

9-17:



15,1: 
É a última das autoproclamações simbólicas de Jesus. “A Verdadeira

videira sou eu”. Como aconteceu com a imagem do pastor (10,1-18), é

antes uma alegoria bem elaborada do que uma simples parábola no

estilo das parábolas sinópticas. A alegoria é explicada pelo Jesus: ele

é o tronco, os ramos são os fiéis, o Pai é o agricultor que espera

frutos da vinha.

Comentário



O temo “Verdadeira” sugere contraposição a outra, que não é

verdadeira. Por si mesma, a imagem evoca vida, seiva, fruto.

Nesse sentido, a videira foi tomada pelos profetas como imagem

do povo de Israel.

O primeiro discípulo a dar uma completa profissão de fé, em

João, foi o “verdadeiro israelita” Natanael (1,46-49).

A “verdadeira videira” o verdadeiro Israel, incorporado na

pessoa de Jesus: O Jesus Pascal, eclesial, presente na

comunidade.

O profeta Isaías é comparado a uma videira que não produz

o esperado fruto de amor e justiça (Is 5, 1-7).



Em (Mc 12, 1-9), Jesus critica os chefes do judaísmo por

quererem guardar para si o fruto e a vinha. Ele apresenta a si

mesmo e aos fiéis unidos a ele como a verdadeira videira, aquela

que produz frutos em todos os ramos que estão unidos a ela.

Este fruto é: o amor fraterno (Jo 15, 1-12).

O exemplo deste amor é o próprio Jesus, dando a sua vida

por aqueles aos quais ele dá seu amor (15,13).

A videira verdadeira é a comunidade unida em Cristo e

fecunda, nele, no amor e na comunidade fraterna.



A vinha de Israel e a videira Jesus

A videira lembra a melhor parte da economia, é sinônimo de

paz e felicidade. Mas é, sobretudo símbolo da comunidade.

(Jo 15,1-8), tem seu ponto de partida nesta imagem Bíblica

(como em Jo 10,1 parte da imagem do Bom Pastor), mas a

terminologia é levemente modificada.

“Vinha” (plantação de uva), mas em “videira” ou seja, pé de

uva – visualizando a união de troncos e ramos. A videira

verdadeira que Israel não é mais, (cf. Jr 2,21) é Jesus.

(15, 2-3) O Pai-agricultor não é apenas o dono da vinha,

como AT. Ele mesmo trabalha (cf. 5,17), cuida da vinha, para que

produza os frutos que ele espera.



“Permanecer”: inabitação / imanência mútua

Na parábola da vinha, (Jo 15,1-8), (mais exatamente, nos

vv. 4-8), João usa 7 vezes o verbo “permanecer” (ménein),

exprimir a união entre o tronco e os ramos, ou seja, entre

Jesus e os fiéis.

O sentido é o da imanência, a mútua inabitação de Deus.

(15,5-6) Jesus é o tronco, os fiéis são os ramos. Ramos

cortados do tronco não produz nada.

“Para que vosso fruto permaneça”: para que o fruto dos

“amigos”, isso é, de todos os discípulos permaneça, eles têm

de estar unidos a Cristo, “permanecer nele” (15,7-8).



João usa o termo “permanecer”, para expressar a presença das palavras

de Jesus na vida do povo (15,4).

A partir (15,9) começa a interpretação da “produtividade” que a imagem

da videira e dos ramos evoca.

(15,13-17) recebeu influência da celebração eucarística da comunidade, e

entrelinha o tema da Nova Aliança.

O núcleo da antiga religião de Israel era a renovação da Aliança, com o

compromisso de observar a lei. (15,9-17).

15,11: Jesus nos comunica o mistério do amor do Pai que se revela por

meio dele, para que a alegria que ele encontra em nós alcance sua plenitude,

e dele assim também a nossa alegria se complete.

15,12: Aquilo que Jesus ordena cabe em uma só frase: “Amai-vos uns aos

outros, assim como eu vos tenho amado”. Jesus fala da pratica do amor.



A fonte e o destino do amor segundo João

“Como o Pai me amou” (v.9), “como eu vos amei” (v.12): nestas frases,

“como” exprime ao mesmo tempo o modelo e o fundamento: “como e

porquê...”. Deus é a fonte do amor, do qual Jesus, o filho “Unigênito” e

incomparavelmente amado (cf. 3,16).

13-15: Quanto a pratica do amor que Jesus nos dá, “ninguém tem amor

maior do que aquele que dá a vida por seus amigos”.

Em (15,15), o termo é dóuloi, escravo. Jesus não é de se deixar servir. No

ponto de vista do Amor de Deus em jesus não somos escravos, mas amigo.

16-17: A Aliança e a eleição de Israel, Jesus declara: “Não foste vós que 

me escolhestes; fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes a caminho e 

produzirdes frutos”.

Amor afetivo e amor efetivo

“O que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros” (15,12).



Atualização

A meditação da videira (Jo15,1-17) constitui o centro das palavras de despedida

de Jesus, seu testamento espiritual. É a expressão mais clara da dinâmica da vida

cristã, da vida de comunhão com Cristo e com os irmãos, comunhão que tem sua

fonte e paradigma em Deus mesmo. Amando-se como e porque o Pai nos ama, Jesus

se transforma em fonte e exemplo de nosso amor fraterno. Isso deve refletir-se em

nossas comunidades, nas relações entre nós e na estrutura da comunidade de fé,

pois a estrutura condiciona nosso modo de agir. Se não tivermos uma estrutura que

promova a participação de todos, sempre voltamos ao individualismo e ao

autoritarismo.

Um desafio à Igreja hoje é criar comunidades que sejam “comunhão”. O que

Jesus nos apresenta como manifestação do Pai não é um sistema de dogmas e

deveres, mas uma comunhão de vida, seiva correndo por todos os canais que nos

alimentam. Frutificando em nossas ações, que dar frutos esperados por um Pai que

nos ama a ponto de dar seu filho para nos mostrar caráter afetivo, efetivo e

comunicativo.
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