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JOÃO 7,1-52 

 

II. Análise Literária  

 

1. Delimitação: 7,1-52. Crise de Identidade 

 

O capítulo 7 de João, no qual Jesus se manifesta e é rejeitado como o profeta, o Cristo, o único 

Filho do Pai e divino – Eu sou – (egô eimi), está entre os mais difíceis de sintetizar no 

Evangelho. A Perícope forma uma unidade com o capítulo 8, no qual a discussão sobre Jesus 

Messias e o embate com os dirigentes de Israel continuam e se intensificam.   

 

2. Contexto: quinto sinal.  (Quarto sinal: multiplica dos pães e peixes). 

 

 Festa judaica das Tendas (Tabernáculo ou das cabanas (casa)) – Sukkot, em hebraico – 

festa anual que acontece no outono, os judeus subiram a Jerusalém para celebrar festa 

das Tendas (7 dias da festa), de ação de graças pela colheita e pelos milagres histórico 

de Êxodo (40 anos no deserto), da água e da coluna de fogo. 

 Os Irmãos saem-se mal nesse episódio. Veem e não podem negar as obras que Jesus 

está fazendo; contudo, a sugestão para que Jesus vá se manifestar em Jerusalém, centro 

e capital do país, é vulgar e imprópria. O v.5 registra literalmente “Na realidade, os seus 

próprios irmãos não acreditavam nele”. Isso combina com a imagem da família de Jesus 

dada em Mc 3, 21.31-35;6,4. Felizmente, os irmãos fazem parte da Igreja pós-

ressurreição em At 1,4. Também eles tiveram de avançar com dificuldade para alcançar 

a fé cristã. 

 Último dia da festa, dia mais solene, mais importante. O sentido para os judeus sobre a 

festa das tendas é que Deus está com o povo judeus mas, na comunidade joanina, Jesus 

é o próprio tabernáculo, próprio Templo, que é o corpo de Jesus e se manifesta na festa 

(na nossa história). Ele está no meio de nós como Deus andava no deserto. Os sacerdotes 



lavavam o templo, derramavam água sobre o Templo para perdi dom da chuva. A 

teologia da comunidade joanina coloca Jesus como água viva para quem crê 

(permanece). 

 

3. Estrutura 

 

- V. 7,1-13 introdução. 

         a. O ensinamento de Jesus (v.7,14-24) 

                      b. Discussão sobre Jesus (v.7,25-31) 

                            c. Os guardas do Templo (v.7,32-36) 

                      a’.  O ensinamento de Jesus (v.7,37-39) 

             b’. Discussão sobre Jesus (v.7,40-44) 

c’. Os guardas do Templo (v.7, 45-52) 

 

4. Análise semântica  

 

 Festa das Tendas (skhnophgi,a) 

A Festa das Tendas era a festas mais importante do calendário judaico. Acontecia seis meses 

depois da Páscoa, no outono, época das colheitas e durava de sete a oito dias. Essa festa tem 

seu primeiro relato no pentateuco. (Lv, 23,33-44; Dt 16,13-16; Ex 23,16; Nm 29,12-39; Mc 

10,6). A profecia de Zacarias (14, 16.19) associa essa festa ao dia do Senhor, o dia do seu triunfo 

o dia que o rei messiânico chegaria em Jerusalém montado num jumentinho (9,9). “Portanto 

essa festa tinha caráter messiânico”1 na qual o Messias deveria se manifestar ao povo de Israel.  

 Irmãos de Jesus2 (avdelfoi.) 

Jesus estava junto de seu povo (Galileia) quando chegou o tempo da Festa das Tendas. Vendo 

que Jesus era um homem diferente, seus irmãos o incentivam a ir a Jerusalém e revelar-se como 

Messias aos seus seguidores. Porém os próprios não acreditavam nele, queriam ver façanhas. 

Jesus porém diz que seu tempo (kairós) ainda não chegou. Jesus é um tanto agressivo com seus 

irmãos porque eles pensam e agiam de acordo com o mundo, não com a vontade de Deus e seu 

                                                           
1 MATEOS, Juan. Barreto, Juan. O Evangelho de São João. Análise linguística e comentário exegético. São 

Paulo: Paulus, 1999. p. 351 
2 Segundo Marcos 6,3 eles se chamavam Tiago, Joses (José), Judas e Simão. Segundo a tradição seriam primos ou 

meio-irmãos por parte de José. Marcos, na história da paixão e ressurreição menciona três vezes Maria, a mãe 

desses “irmãos de Jesus” sem mencionar que é a mãe de Jesus. Pois se a Maria que é mãe de Tiago e Joses (Mc 

15,40.47; 16,1) tivesse sido a mãe de Jesus, Marcos teria formulado seu texto de outra maneira.  



tempo. “O fato de serem seus parentes não faz desaparecer o abismo entre a lógica de Jesus e a 

dos seus irmãos”.3  Jesus sobe sozinho para Jerusalém, mostrando um afastamento necessário 

do seu Clã. “Meu pensar não é o vosso, vosso agir não é o meu” (cf. Is 55, 8-9). Eles queriam 

afastar Jesus de sua linda de conduta4.  

 Mundo (ko,smoj) 

Agir conforme o mundo não gera perseguição. Essa não foi a forma de Jesus, ao contrário de 

seus irmãos e dos judeus. Mundo aqui representa justamente o sistema. Para os irmãos de Jesus 

e os judeus o mundo e o tempo é este (terra e cronos) para Jesus o Mundo é o Reino de Deus e 

o tempo é o tempo da graça de Deus (kairós). “Jesus não segue o ritmo do mundo; seu tempo é 

determinado por Deus”5.  

 Origem do Messias (Ele é o Cristo) (o` cristo.j) 

De onde virá o Messias? Acaso virá da Galileia?” Não diz a escritura que ele será da estirpe de 

Davi e que ele virá de Belém, a cidadezinha de onde Davi era originário”? (Jo 42).  2 Samuel 

7,12-17, Isaias 11,1ss, Salmo 89, afirmam que o Messias viria da estirpe de Davi e Miqueias 

5,1-2, afirma que o Messias nascerá em Belém. Porém o Evangelista não está preocupado com 

a origem humana de Jesus, nem ao seu lugar de nascimento, nem dá importância a descendência 

davídica. O Messias é reconhecido pelo presente, pelo o que diz e faz. Sua maneira de agir é 

que o revela como enviado de Deus.  

 Ensinamento/Lei (dida,skw/no,moj) 

Jesus sobe as escondidas para Jerusalém e lá começa a ensinar no Templo. Seu ensinamento 

era tão profundo que as multidões o escutava atentamente. Os dirigentes judeus questionavam 

qual a fonte se sua sabedoria, uma vez que não havia sido instruído por algum mestre entre eles. 

Jesus mesmo responde: “Minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou”. (Jo 8,16) 

e diferencia sua sabedoria da dos mestres de Israel que não cumprem plenamente o que 

determina a Lei (quinto mandamento Ex, 20,13), uma vez que o querem matar por ter 

“infligido” a Lei curando no dia de sábado. Assim, Jesus mostra que a grandeza e a bondade de 

Deus perpassam toda a Lei e Ele mesmo é a Lei maior.  

 Água Viva (u[datoj zw/ntoj) 

No dia mais solene da festa, o último dia, havia uma solene procissão das águas de Siloé para 

o Templo. Jesus, como profeta, proclama que Ele é a fonte de Água Viva, não mais o Templo. 

Ele é o novo e eterno Templo, de onde jorra uma fonte de água que jamais se acaba. Não mais 

                                                           
3 KONINGS, Johon. Evangelho segundo João. Amor e fidelidade. São Paulo: Loyola, 2005. p. 173 
4 MATEOS, Juan. Barreto, Juan. O Evangelho de São João. Análise linguística e comentário exegético, p. 350 
5 KONINGS, Johon. Evangelho segundo João. Amor e fidelidade. São Paulo: Loyola, 2005. p. 173 



a água do Templo nem de Siloé tem poder de purificar, de curar, mas Ele Mesmo. “Convidando 

a beber, Jesus promete matar a sede do homem”6. A Água Viva da qual fala João, não é outra 

coisa senão o Espírito que Jesus dará aos seus abundantemente no último dia, o dia da sua 

morte, o dia no qual se conclui a criação. “Jesus, o novo santuário, no qual reside a glória do 

Pai, não encontra acolhida no antigo templo; e mais: tem de sair dele, porque sua presença 

torna-se intolerável. É o templo do dinheiro, o lugar da treva, incompatível com a luz”7.  
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