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Os evangelhos sempre foram vistos pela comunidade cristã, como inspirados 

pelo Espírito de Deus e diante disso digno de toda aceitação e isento de reprovação. 

Claro que á partir dos estudos que possuímos hoje se sabe que muitos textos foram 

obtidos por motivações tanto para manutenção da comunidade, como para autenticação 

da fé e principalmente para estabelecer a nova igreja de Deus, o que nada impede que 

essa seja a forma como o Deus cristão manifesta a sua inspiração nesses escritos. Mas 

devido a tantas questões controversas buscamos entender quais foram essas intenções 

que deram início as escrituras e as fontes usadas por esses redatores além das 

influências que culminaram nos belos textos do cristianismo. Como o assunto é amplo 

preferimos usar como base o evangelho de João muito rico em várias tradições. 

Partimos então das influências teológicas, João está envolvido em diversos 

movimentos do primeiro século que transitam rapidamente para uma mudança de 

pensamento devido as transformações que ocorreram tanto dentro do judaísmo, quanto 

a sua nova religião emergente, e devido as diversas influências externas entre elas o 

helenismo. 

Quando olhamos para a formação textual, vemos que João não se limita a uma 

única fonte. Ele trabalha com base na tradição judaica como podemos ver nos textos 

em que apresenta Moisés como parâmetro para Jesus como em João 3:14, e o uso da 

forma simbólica de Oséias em comparação com a mulher samaritana e seus cinco 

maridos como é o argumento de muitos exegetas e entre eles Konings. Também 

podemos analisar o bom pastor em relação a diversos textos do Antigo Testamento 

como as profecias relacionadas em (Gn 49:24; Sl 23; 78:52-53; 95,7 etc). Além de 

temas teológicos muito abrangentes que passam do antigo testamento até a formação do 

gnosticismo, ou seja, o dualismo religioso, e também temas como a verdade (alethéia),  

a água viva etc. Existe um outro tema que está também intrinsecamente ligado a 

discussão do primeiro século que se arrasta até os dias de hoje  e que já foi trabalhado 
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por muitos escritores, e neste trabalho dedicarei um pequeno capitulo no final que está 

relacionado a relação do  gênero em João. Mas primeiro vejamos como João 

estabeleceu algumas conexões com seus escritos e vice versa. 

 

Capitulo 1 

João e os apócrifos  

A principal fonte de João é sem duvida o antigo testamento, mas podemos 

compreender que os temas que ele desenvolve tem muita discussão também nos 

círculos religiosos do primeiro século. João é uma fonte que também se utiliza de 

outras fontes, alguns dos apócrifos do antigo testamento eram leituras comuns nesse 

período e por isso é que precisam ser relacionadas nas discussões teológicas, mas com 

algumas restrições dentro do discurso religioso nas comunidades. Já os apócrifos 

cristãos são aqueles que se utilizam de muitos textos do novo testamento, ou pelo 

menos podemos dizer que a tradição oral cristã foram os principais desencadeadores  

desses escritos.  

Quando falamos de uma influência que poderia ser gerada dentro da 

comunidade joanina temos uma representação que chamamos de simbolismo teológico 

que é comumente conhecida como  dualismo  que é muito representativo nos escritos 

judaicos e a bastante tempo, desde os salmos e nos profetas como no apócrifo judaico 

de onde pode ter suscitado também esses escritos.  Os temas dualistas fortes de João 

podem ser comparados a uma tradição judaica que primeiramente foi estabelecida pela 

cultura persa, a comparação deve ser feita apenas por origem de criação textual, mas a 

forma e a acentuação dos temas joaninos são diferentes, pois ele o faz buscando uma 

posição concreta da comunidade muitas vezes na duvida entre tantas possibilidades, se 

entendemos que sua igreja estava repleta de judeus cristãos, samaritanos, discípulos de 

João Batista, mulheres e até um pequeno grupo de fariseus, podemos então identificar a 

necessidade de enfatizar um posicionamento.  Konings fortalece nosso acento temático 

explicando essa tendência joanina.  

Um caso específico desse simbolismo é o dualismo, ou simbolismo 

bipolar, do Quarto evangelho: em cima/embaixo, carne/espírito, 

luz/trevas, verdade/mentira, vida/morte. Mediante símbolos 

arquetípicos, o autor insiste assim na necessidade de uma opção entre 

os dois âmbitos ou atitudes evocados por esses termos. Tal linguagem 
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aparece antes dele no ambiente semítico, desde profetas e os salmos 

até a comunidade de Qumram (>Voc.)
i
 

 

João tem a necessidade de estabelecer uma nova percepção da fé que no uso 

deste dualismo intensifique uma identificação com o seu mestre.  João utiliza o tema 

dualista espacial para apresentar alguém maior que qualquer literatura já havia 

imaginado. Não é em vão que esse tema é discutido também entre um fariseu e o 

próprio Jesus, mas ele elabora de forma a apresentar Jesus como terreno e celestial, e 

revela que a obra salvifica de Jesus está no envolvimento do ser nas ações da vida 

diária e a discussão com Nicodemos coloca um tema dentro de outro tema. Esse 

dualismo é representativo para designar um comprometimento com o ser humano e a 

vida humana no todo.   

Aqui surge mais uma antítese: questões terrenas x celestiais. O grande 

momento aqui é uma revelação da parte de Jesus que mostra que tudo 

que ele havia dito não estava em um plano celestial, fora do alcance 

humano, mas muito pelo contrário, eram constatações humanas que 

Nicodemos como Mestre de Israel deveria entender.
ii
 

 

João quando usa a palavra anothen é muito representativo, pois o sentido 

ambíguo faz da interpretação o início para entender seu sentido em todas as formas  

“nascer do alto ou nascer de novo”, Nicodemos opta por uma revelação mais natural o  

nascer de novo e Jesus responde á partir de sua escolha e tenta explicar essa nova 

postura e novo comprometimento com as necessidades humanas. Mas é também 

interessante como desde o começo da discussão o tema dualista é muito forte entre o 

judeu formalista e Jesus. Anothen – alto e nascer de novo, terreno e celestial, luz e 

trevas. Essas discussões são antigas na religião judaica e no meio popular, talvez por 

isso João apresenta essa temática dentro da história de Jesus e Nicodemos 

“João 3.12-13 Se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como crereis, se 

vos falar das celestiais?  
13

 Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o 

Filho do Homem, que está no céu.” 

Todas as teologias do oriente médio e judaico estão envolvidas em João de 

forma intensa, vejamos: 

Os apócrifos herdaram da literatura sapiencial a divisão do mundo em 

dois planos: o céu e a terra. Tal dualismo espacial é próprio do oriente 

médio e do judaísmo. E no novo testamento tem especial relevância 

no evangelho de João e na carta aos Hebreus.
iii 
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João usa as fontes e as interpreta de forma particular. “Jo 3:31 - Aquele que vem 

de cima é sobre todos; aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que 

vem do céu é sobre todos. 

O tema joanino da igualdade do pai e do filho estão sendo formadas, as três 

fases de seu texto foram crescendo dentro da comunidade e todas essas fontes foram 

responsáveis para essa tendência joanina. No capitulo dezessete de João no verso 21-23 

vemos a sua mais alta teologia em comparação entre pai e filho e a união entre eles, 

além da união entre Cristo e o ser humano, para que o cristão seja aperfeiçoado, o 

quarto evangelho não para de usar termos discutíveis em seu período escrituristico, e a 

verdade em João é outro tema imprescindível vejamos: 

As considerações da freqüência das palavras sugerem, por si só, a 

importância da verdade em João e nas epístolas Joaninas. Quase 

metade das 109 ocorrências de aletheia aparece nos escritos joaninos 

(25 vezes no Evangelho e 20 vezes nas Epístolas de João), alethês é 

usado 17 vezes de um total de 26 ocorrências no NT; ao passo que 

alêthinos aparece 23 vezes (inclusive 10 vezes no apocalipse) de um 

total de somente 28 usos na totalidade do NT.
iv
 

 

Essa é uma palavra importante para se designar uma única forma diante de 

tantas fontes, meu interesse não é especificar se o termo é usado por João em razão do 

pensamento grego ou judaico, mas em minha análise pessoal essas duas fontes são 

extremamente usadas por ele e ainda mais formalizando uma autoridade diferenciada. 

Antes de minha breve opinião vamos analisar alguns tópicos importantes.  Quando 

analisamos de forma filosófica vejamos o que diz Dodd: 

No uso filosófico do termo, os sentidos tende a se fundir. Tradição 

platônica – existe um reino de realidade  última, distinto do reino dos 

fenômenos que são apenas sombras, representações, ou símbolos do 

real. Aletheia pode, assim, significar a própria  “Realidade”.
v  

 

Para Dodd essa é uma das designações que pode-se entender a aletheia, e dentro 

da filosofia ela é uma palavra muito difícil de chegar a uma referência ideal, devido a 

todas as suas questões prevalece uma idéia muito forte que é conhecida e ecoa até os 

dias de hoje como que “Não existe verdade absoluta”. Tudo depende do ponto de vista 

de onde observamos as questões. A aletheia é uma verdade incomensurável, mas para a 

filosofia é difícil determinar já que ela não aceita uma verdade absoluta. 

Na tradução da septuaginta surge outro problema que precisa de uma resposta 

que parece também não solucionar bem o problema: 
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Nos Setenta aletheia é um dos termos usados para traduzir emet. Esta 

palavra deriva de aman que exprime a idéia de “fixar”,”confirmar”, 

“estabelecer”. Assim emet é primariamente  a qualidade de firmeza  

ou estabilidade ; como qualidade de pessoas significa “constância”, 

“fidedignidade”,  e é especialmente um atributo de Deus, como o 

único  absolutamente  fidedigno.
vi
 

 

A relação judaica com essa afirmação está intimamente ligada ao que explica 

Dodd como atributo de Deus, essa verdade concentra a pureza e certeza na confiança 

em Deus, onde nenhuma outra entidade ou forma de juízo ou reino podem superar a 

Javeh.  

João então procura trazer alguma ajuda, pois ele diversifica o uso da palavra, 

contextualizando para a necessidade dos temas que ele usa abundantemente.  

Aqui aletheia é adjetivo para pessoas e seu significado a priori é 

realidade, e lealdade “A expressão com espírito e lealdade” está em 

paralelo com a do prólogo (1,14: cheio de amor e lealdade, cf. nota) 

Por outro lado, no diálogo precedente, o Espírito foi simbolizado pela 

água viva, que é o dom de Jesus (4,14). O Espírito, água que flui do 

lado aberto de Jesus, é o dom do amor comunicado, em 

correspondência com o sangue, o amor que Jesus demonstra dando a 

vida (19,34)
vii 

 

Os autores apresentam uma informação interessante que traz uma perspectiva, 

que revela o poder deste adjetivo dentro da comunidade. Ao ver a grande quantidade do 

uso deste termo em João não podemos deixar de pensar que essa é uma comunidade 

que acredita estar firmada na base da verdade e tudo que se refere a ele faz parte 

integral da vida em comum desta igreja. Uma observação importante que pode nos 

ajudar um pouco mais a compreender todo o envolvimento desta palavra que estava em 

João e ficou fortemente ligada a Jesus e que no hebraico emet que é a palavra que 

diretamente esta ligada a aletheia tanto na septuaginta como no novo testamento está  

em relação a Deus da seguinte forma “Curiosamente, o termo Emet é formado pela 

primeira , a do meio e a última letra do alfabeto hebraico; por isso, os rabinos concluem 

que a verdade sustenta a primeira e a última criação de Deus, e tudo que há entre elas”. 

Cf.: Biblia de Estudo plenitude. Essa designação reflete uma identidade com o 

judaísmo muito forte e um envolvimento teológico consciente do helenismo. Parece 

saber organizar exaustivamente e usar o termo a ponto de introduzir todo potencial da 

palavra na vida desta comunidade em relação ao seu mestre. Não é em vão que João 

coloca nos lábios de Jesus uma frase com tão grande poder teológico que vai ligar uma 
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instrução e ensino aos discípulos onde Tomé parece ainda não conhecer a profundidade 

da revelação de Jesus. A relação entre a comunidade de Tomé e de João parecem 

estreitas dado a quantidade de textos relacionados, não se pode afirmar qual deles é o 

mais antigo e quem copiou quem. Mas talvez a pergunta de Tomé no capitulo 14 e 

verso 5 de João parece apontar para uma comunidade que não conhece bem a revelação 

de Cristo. E João a comunica por meio de Jesus aos discípulos. E nessa questão a 

comunidade do discípulo amado, parece ser muito mais a comunidade aletheia porque 

Jesus em seu último diálogo antes da crucificação faz uma revelação surpreendente ao 

governador Pôncio Pilatos. “18:37 Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus 

respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim 

de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz.  
38

 

Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade?” 

Não há dúvida de que para a comunidade Joanina só é digno de conhecer e 

entender a verdade quem tem o Espírito da verdade e reconhece a Jesus como Senhor. 

Em todo o livro de João os governos deste mundo não podem conhecer a verdade 

porque não possuem o Espírito da verdade que testifica sobre Jesus.cf . “Jo.14.17 o 

Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece; 

mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós.” 

A  comunidade de Tomé, quanto a de João tem muitos paralelos, que os deixam 

em estreita comunhão, escolhi 3 de mais de 30 versos que tem uma relação muito 

próxima para apenas um apontamento. 

Tomé 4 e João 17- 21 – Tornar-se um. 

Tomé 77 e João 8,12  - Jesus é a luz do mundo. 

Tomé 114 e João 201-18 – Maria Madalena.
viii

 

 

Essas duas comunidades demonstram como havia uma grande e efervescente 

discussão sobre a religião e a fé, mesmo obtendo paralelos; se João conhecia os escritos 

de Tomé ele suprime a força desta comunidade, assim como parece ter feito com a 

comunidade de Maria Madalena que veremos no próximo capítulo acerca da relação 

entre os gêneros.  

Partimos então para compreender a influência que João induziu ao gnósticismo, 

assim como ele mesmo sofrera a influência da antiga religião judaica e das tradições e 

agora suas palavras que moldam alguns escritos gnósticos.  
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Na releitura de João á partir do Cristo, vemos que a comunidade Joanina não 

tem a preocupação de relacionar Jesus com as escrituras, mas pelo contrário são as 

escrituras que precisam ser relacionadas com ele, ou seja Jesus é auto-suficiente. 

Theissen nos apresenta três indícios da auto-revelação de Jesus: 

 “A propósito, ele menciona três grandezas que o legitimam: o testemunho de 

suas obras, o testemunho de seu pai e, em ultimo lugar o testemunho das Escrituras.”
ix

 

Esse é o primeiro indicio apresentado por ele os outros dois, ele indica que o evangelho 

Joanino abertamente apresenta Jesus em oposição as promessas escriturísticas pois é 

filho de José(1,45) e veio de Nazaré (7,42), mas que também não deixa claro se nasceu 

ou não de Belém, e seguindo seu raciocínio um terceiro indício é proposto, de que as 

palavras de Jesus também se cumprem (pleroistai) onde em João não está somente 

relacionada as escrituras mas as palavras de Jesus cf. 18:09” para se cumprir a palavra 

que tinha dito: Dos que me deste nenhum deles perdi.” E ainda 18:32 “(Para que se 

cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer.)” 

Theissen continua dizendo que Jesus transcende aquilo que as escrituras dizem. Ele 

legitima a si mesmo. João é um evangelho que bebe da tradição judaica, mas está livre 

para escrever;  para alguns autores isso se deve por um motivo vejamos: 

ao redor do judaísmo palestinense, mas fora da região controlada pelo 

sinédrio hierosolimitano, portanto na Samaria, por exemplo. Pode se 

chamar a atenção para os indícios aventados acima: a Samaria era o 

espaço propício para um desenvolvimento especial do cristianismo 

primitivo, visto que diversos círculos do cristianismo sinótico 

evitaram conscientemente esse lugar (cf.Mt10:5). Com os 

samaritanos, o evangelho de João partilha uma oposição contra o 

templo de Jerusalém: no evangelho de João,a purificação do templo 

inaugura a atividade pública de Jesus.  Ademais havia na Samaria, no 

Séc I, um ambiente favorável para formas de religião próximas da 

gnose, com o surgimento dos simonianos e dos dositeanos. À medida 

que a palavra  “judeus” , as vezes nos evangelho de João significa 

“judeienses” (Jo 11:54 e etc.), aí poderia sedimentar uma porção da 

perspectiva local.
x
 

 

 Em joão percebemos então que a samaria é o lugar do principio da missão onde 

os verdadeiros adoradores saem a evangelizar assim que recebem a revelação do Taeb 

samaritano, do profeta como Moíses e do Salvador do Mundo. João parece inaugurar 

junto com Felipe uma comunidade sem fronteiras, (quero deixar claro que o local de 

instalação da comunidade não é minha opinião, mas é interessante tal perspectiva).  
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Para o segundo século o Felipe de João  tem contato com os gregos cf.Jo.12:20-21 ele é  

o mesmo de Atos identificado por Papias e policarpo(Euseb.KGIII, 39:8-10; III, 31,3). 

Diferente daquilo que lemos nos escritos Lucano. Ora se pudermos identificá-lo como 

o mesmo evangelista então é possível entender uma comunidade crescente e forte nos 

limites de Samaria. Seria então plausível um ou mais grupos cristãos livres para 

formular suas crenças nesta região, onde estariam abertos a toda religiosidade do 

mundo antigo. Assim então teríamos uma possibilidade de que no final do capítulo 

quatro de João onde Jesus é denominado o salvador do mundo não estaria  indo apenas 

de encontro ao imperador mas à toda religiosidade daquele período. 

Conforme a tradição Felipe se dirige para a Ásia menor, assim como a 

comunidade Joanina é normalmente apresentada pela maior parte dos estudiosos do 

quarto evangelho. Não é possível interpretar de forma concisa toda essa localização, 

mas é plausível o envolvimento joanino na samaria. 

João então é o evangelho aceito no cristianismo como legitimo representante de 

sua fé, mas também como vimos é o mais próximo do gnosticismo. As datações de sua 

escrita o coloca entre o ano 80 e 110 d.C., é nesse período que surgem outros escritos 

muito interessantes, e fica muito difícil identificar quem influenciou quem, mas 

muitos temas joaninos estão em outros textos como por exemplo, o Evangelho de 

Tomé que já foi citado, juntamente com as Odes de Salomão, onde o tema da água 

viva e a vida eterna são particularmente referências de uma mesma fonte ou influência 

do meio que estavam envolvidos, esse discurso pneumatológico tem suas 

características provavelmente também ligadas as cartas paulinas. O que coloca esses 

textos mais próximos do circulo cristão que fora dele. Com a mesma ênfase de João 

7,37-39 abri-se alguns precedentes para que o ser humano possa ser repleto do 

Espírito Santo, partindo de uma afirmação por meio de um simbolismo teológico, 

onde essa água viva e pode saciar o ser humano do Espírito e conseqüentemente  

receber a vida eterna. Essa poderosa referência também apresenta a sabedoria como 

aquisição especial, pois é dela que advém o conhecimento dos oráculos secretos de 

Deus. “Naquele lugar vi o poço da justiça. Era inesgotável, e ao redor dele havia 

muitas fontes de sabedoria. Os que tinham sede bebiam delas e ficavam cheios de 

sabedoria e foram morar juntamente com os justos, os santos e os eleitos” (Henoc 

etíope 48,1; cf.49,1)”
xi

. 
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O poder da vida eterna para João se adquire em conformidade com essa bebida 

espiritual que nos leva a vivenciar o reino que agora Jesus pode nos dar. 

 Esse novo simbolismo joanino é fortemente ligado a outras fontes teológicas 

conforme diz Blank “Os hinos de influência gnóstica, embora no fundo cristãos, que 

são as Odes de Salomão – Nesses hinos fala-se sempre de novo da água viva”
xii

 

As odes de Salomão estão repletas de referência a água viva e seu poder 

partindo do batismo e da renovação da vida, as odes 6; 11; 30 – tem um grande 

paralelismo com o termo joanino da água viva vejamos: 

“Saiu um córrego e se converteu em um rio grande e largo. Inundou tudo, destruindo e 

conduzindo ao templo. Não puderam impedi-lo os obstáculos dos homens...”cap.6.8-9 “ Deu 

força para sua vinda e sua luz aos olhos. Porque cada homem tem reconhecido no Senhor e 

viveram por água viva para sempre. Aleluia”  

O cap..6.17-18. Nesse hino apresenta-se o poder da água viva para abrir um 

novo conhecimento para o homem. “Uma água que falava e que chegou aos meus 

lábios, abundante é a fonte do Senhor. Bebí e me embriaguei com a água viva que não 

morre.”  

Quando lemos então 11.6-7. Essa é a referência da vida eterna em João que 

transborda. O tema joanino está em total evidência com as odes, mas na odes 30 ela 

além da vida eterna alimenta e restaura: 

Tomai a água da fonte da viva do Senhor, porque ela se abriu para 

vós. Vinde vós que tendes sede e provai um gole e encontrareis 

repouso na fonte do Senhor. Pois ela é bela e pura e sacia a alma. 

Sua água é muito mais doce que o mel e nem se compara com os 

favos das abelhas. Pois brota dos lábios do Senhor e seu nome está 

gravado no coração do Senhor. E ela veio abundante e invisível, E só 

foi reconhecida depois de ter sido distribuída. Bem aventurados os 

que dela beberam e nela encontraram a paz! Aleluia!  

 

Em joão essa água tem também caráter pneumatológico é uma dimensão que 

para muitos dentro dessa comunidade deve trazer paz e segurança, uma certeza de que 

a vida cristã é uma fonte de experiências que devem ser compartilhadas com todos, 

para o beneficio da humanidade e testemunho pessoal de Cristo. A vida cristã é uma 

preparação para um vida futura, mas que deve ser iniciada e vivida no meio da 

comunidade só assim podemos entender o verso 3.10-12 de João, o dualismo terreno x 

celestial.  Falar sobre esse tema era também como caminhar em uma linha tênue por 

vários motivos e por tantos problemas e a apologética joanina deveria ser bem 



ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS 
RELIGIOSIDADES – ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e 
religiosidades. IN: Revista Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, 
jan/2011. ISSN 1983-2859. 

Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 
_________________________________________________________________ 

10 

 

aplicada. Assim como a samaritana não compreendeu, muitos poderiam estar confusos 

mesmo vivendo a renovação religiosa que João propunha por meio da palavra do 

Senhor. É diante de todos esses eventos que podemos entender que o livro de João 

abre temas á parte da teologia Cristã, não sabemos onde ele começa realmente, se ao 

conhecer os escritos antigos ele reinterpreta ou simplesmente recria, e quem o 

influenciou e mais ainda quem ele influenciou ou foi influenciado por um 

protognosticismo, ou mais profundo ainda ele iniciou uma nova literatura e 

influenciou uma parte do gnosticismo. A liberdade de João é única nos evangelhos, 

sua preocupação é revelar o mais alto grau de intimidade do Pai no filho e o filho nos 

seus discípulos e essa reestruturação de fé, abriu uma nova era para o cristianismo e 

talvez seja essa a grande descoberta joanina para um posicionamento diferenciado 

dentro de toda a religião do novo tempo.  

 

João e a relação de gêneros. 

Da mesma forma que entendemos as correspondentes influências de várias 

fontes tanto para a literatura joanina como para os apócrifos, podemos acreditar então 

que é possivel também uma releitura interpretativa cristã do evangelho com mutuas 

experiências à partir das relações entre os gêneros. Seguindo o rigorismo teológico de 

João podemos encontrar uma relação amistosa dos gêneros. Mas percebemos alguns 

limites, para que haja um controle ou certa autoridade apostólica dentro de sua 

comunidade. Se analisarmos os textos joaninos mais de perto parece que não há 

condições de negar os diversos ministérios dentro da pluralidade joanina e talvez ai 

esteja a melhor resposta, para entender como é influente essa relação. 

João sabe como incentivar e manter a paz dentro de sua comunidade. E sua 

forma literária também é repleta de influência de diversos escritos. Ela adapta a partir 

dessas fontes tanto judaicas, como tantas outras quando lhe é pertinente, ou seja para 

escrever sobre o poder do ministério feminino ele usa algumas formas que podemos 

chamar de cena padrão que é muito bem explicado por Robert Alter em seus escritos 

sobre “a arte da narrativa bíblica”, esse livro aponta como  as estruturas judaicas de 

escrita faziam uso de cenas repetidas do antigo testamento, para formar um tema 

coeso e forte para atestar a legitimidade da sociedade judaica, como por exemplo as 

cenas idênticas de casamento no antigo Israel. Vejamos uma cena do texto joanino 
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diante do texto judaico assim será mais rápido e fácil de compreender essa literatura. 

A cena da mulher samaritana, por exemplo, corresponde de forma brilhante a cena de 

textos do antigo testamento referente ao casamento. Primeiro Jesus chega ao poço de 

Jacó e cansado se senta sobre o poço da mesma maneira que Moisés no encontro com 

Ziporá onde ele também se assenta sobre o poço. Assim é representada na literatura 

judaica uma cena de casamento, como a cena de Jesus e a samaritana “O noivo 

encontra sua amada”. Essas cenas são comuns na bíblia hebraica quando se apresenta 

o casamento dos patriarcas e de Moisés. Assim como João depois toma para si essa 

forma e dentro de seus escritos ele faz uma cena padrão partindo de seus próprios 

textos. A mulher samaritana, diante de Maria Madalena, A cena de Lazaro e a 

ressurreição de Cristo, A cena do jantar em Betânia e a Ceia, Maria ungindo  os pés de 

Jesus e o Lava-pés. Cada uma dessas cenas tem para mim uma forte correspondência 

interpretativa e seus cenários textuais muito intensos e correlacionados. Mas antes de 

explicar as necessidades de João nessas cenas vamos as fontes primarias para esse 

formato de João. 

Partindo da tradição religiosa judaica, criou-se uma forte tensão de pressuposto 

machista e houve dentro desta sociedade conhecida como patriarcal uma tradição oral 

e popular que ao formar os textos judaicos não foram capazes de apagar do imaginário 

do povo uma atividade feminina para a manutenção deste pequeno grupo semita. 

E para poder diminuir a influência deste grupo de heroínas, os eruditos então 

usaram da forma escrita para que a tradição conseguisse ao menos suprimir um pouco 

a força de suas experiências. Essa técnica usada foi a divisão do poder de ação das 

personagens do antigo testamento entre elas Miriam. Ela é a responsável pela viagem 

segura de Moisés até os braços da filha do Faraó, mas estranhamente seu nome não é 

citado, é conhecida apenas como irmã de Moisés a tradição procura apagar seu nome e 

estabelecer Moisés como figura central, assim ela também é citada no hino após a 

travessia do mar, agora como irmã de Aarão. Não é só Miriam que aparece no êxodo, 

mas a sua mãe que também e a mãe de Moisés, as parteiras, a filha do faraó, todas 

essas personagens são de extrema importância na história do êxodo em primeira 

instância diríamos “as mulheres foram realmente importantes no êxodo” e claro que 

sim, mas a outro aspecto que devemos considerar, e que tantas personagens sem nome 

diminui o caráter pessoal e eleva o coletivo, que para a consolidação do grupo 
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enfraquece vertiginosamente, pois não existe uma coluna de sustentação deste grupo, 

como o caso de Moisés. Faraó queria matar todos os meninos, mas Moisés sobreviveu 

eis ai o herói hebreu, percebe-se a força deste personagem, pois ele tem nome e vence 

todas as dificuldades, mesmo que com a ajuda de um grupo de mulheres. Elas podem 

até estar presente no texto, mas várias pessoas sem a referência nominal tornam-se 

secundárias dentro deste cenário. Fica evidente que é impossível apagar a imagem de 

Miriam ou das mulheres no êxodo, mas elas só permanecem mesmo por uma questão 

mais da força da história da tradição oral deste povo do que a tradição sacerdotal  

gostariam que tivessem. Com um acento maior temos Débora que incentiva e profetiza 

sobre a vitória do seu povo, e é juridicamente poderosa a ponto de tirar a honra da 

vitória das mãos do líder de Israel e entregar a outra mulher por meio de uma profecia. 

Em todos esses casos e vários outros vemos a sagacidade feminina no meio do grupo 

de Israel. Mas a tradição tratou de enfraquecer tais favoritismos. Como o caso de 

Miriam que foi a primeira profetiza entre tantas que para submergirem em meio ao 

poder dos homens de Israel foram subtraídas a diversas personagens secundárias, 

pode-se ter essa a forma dos textos joaninos, mas também é possível ser usado outras 

técnicas para a manter as mulheres respeitadas nesse grupo. 

Nesse contexto, entramos no aspecto joanino, que tem uma comunidade plural, 

que é muito claro quando lemos sem muito esforço. Há grupos fechados e fortes que 

João precisa enfrentar para consolidar a autoridade de Jesus sobre esses grupos 

sectários. 

Mas quase obscuro está um grupo que pertence a outros grupos ou seja, as 

mulheres. Elas são samaritanas, judias, e também gentias, mas todas elas são 

extremamente úteis na obra cristã. E João percebe seu poder e a igreja quase perde a 

autoridade eclesiástica masculina onde haveria divisão e supostamente um 

enfraquecimento, isso na concepção do mundo desse período.  Por isso João trabalha 

os textos em algumas vertentes parecidas com o antigo testamento. Fica claro que 

João não é contra o ministério feminino, mas o grupo precisa estar forte e unido. Ele 

deixa um recado para os seguidores de Cristo em sua comunidade por meio de seus 

escritos. Em João o primeiro pedido de ajuda é feito por uma mulher; ela é a mãe do 

mestre e mesmo que alguns analisem e digam que Jesus foi rude, ainda assim ele a 

atendeu. Mais a frente no encontro com a samaritana além do cenário símbolo de 
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casamento, ela também é a primeira a receber o anuncio teológico do ego emi “Eu 

sou”. Vindo de Jesus. Essas são as Palavras do próprio Deus para Moisés no deserto. 

Ela se torna além de tudo isso a primeira grande missionária de Samaria, praticamente 

converte uma cidade inteira. Após esse evento surge Marta que é a primeira a receber 

o atestado de amor “Agape” (um ato de amor incondicional) que depois é seguido de 

Maria e Lázaro no capítulo 11:05. Na primeira referência de amor que é tratada no 

texto 11:03 onde  se fala sobre o amor de  Jesus em relação a Lazaro é “phileo” (um 

amor mais humano e amigo), isso é muito relevante e esclarecedor se entendermos 

qual o significado dessas palavras relacionadas com o tipo de amor que Jesus espera 

de seus discípulos. A adoração de Maria é digna de nota pela beleza do cenário e da 

forma, a única pessoa que prática o mesmo ato que Jesus, em cenários parecidos com 

conotações diferentes, mas muito expressivas. Na cruz as mulheres estão presentes, na 

ressurreição é Maria Madalena a pessoa presente, todas essas cenas são extremamente 

importantes para entender o contexto joanino. Ele reconhece o ministério feminino, 

mas também não é possível que elas sejam ou tenham o mesmo nível de autoridade na 

comunidade. E para isso ele constrói o texto com as mesmas características da 

tradição judaica, apresenta, mas diminui o poder de ação das grandes personagens. 

Vejamos: 

1 – Maria pede ajuda na festa, mas ele responde “que tenho eu contigo”, 

seguindo então o milagre. Mas o enfático o que tenho eu contigo será que não respalda 

a sinuosa questão da amortização do poder feminino nessa comunidade? 

2- A samaritana recebe a revelação do Cristo, e o anuncia e a resposta dos 

evangelizados é de aceitação pelo menos à princípio, mas depois eles não precisam do 

seu testemunho porque já receberam diretamente de Jesus. Há uma dupla vertente que 

vale a pena ressaltar. Ela tem o testemunho, mas que perde força depois que o próprio 

mestre se apresenta, é óbvio de que receber a palavra do Cristo é muito melhor na 

comunidade de João assim ele rebate outros segmentos religiosos que queiram se 

aproveitar de revelações abstratas como grupos carismáticos que viviam ao redor das 

comunidades de fronteiras, mas é também uma forma sutil de diminuir o poder do 

testemunho da samaritana. 

3 – Marta e Maria as duas irmãs que recebem o socorro de Jesus, tem o amor do 

mestre e a elas é revelado mais uma vez a glória de Deus. Assim como a samaritana o 
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dialogo é escatológico, E seu pedido é atendido, mas da mesma forma que Maria a 

mãe de Jesus é socorrida no tempo de Jesus, ou seja elas clamam Jesus responde mas 

não com a mesma rapidez que os apóstolos. Mas também a revelação de Jesus a Marta 

é completa, algo que nem aos apóstolos havia feito abertamente. A resposta de Marta 

se assemelha com as palavras da samaritana, quando elas pensam em um escathon 

futuro em relação ao juízo, mas Jesus apresenta o seu reino no hoje. Agora João pinta 

um cenário em um jantar em Betânia, que mostra detalhes intrigantes e semelhanças 

com a ceia do Senhor. Mas é Maria agora a representante fiel da igreja que se prostra 

aos pés do mestre. Se Jesus disse a samaritana que o pai procurava os verdadeiros 

adoradores foi nessa festa que surge a primeira demonstração de verdadeira exaltação 

do filho de Deus. Em uma breve exposição na exaltação do cristo, Pedro nem é 

lembrado por João “Jo 6:68-69”, as suas palavras é precedida do pronome hmeivj 

(nós), quando ele se descobre diante do Cristo como estão os sinóticos apoiando, Jesus 

aqui não faz uma exaltação a Pedro, mas rapidamente já expõe que a um traidor no 

meio do grupo, muito diferente dos sinóticos. Assim como as palavras de marta há 

uma exaltação perfeita e a conclusão de uma adoradora nos moldes que espera o filho 

de Deus. O texto joanino completa a adoração que espera o messias que também 

somente a uma mulher ele revela “a samaritana”, Adoradores em Espírito e em 

verdade. A cena é surpreendente ela quebra (Jo 12:03) “uma libra de nardo 

genuíno(puro) e muito precioso enxuga com os cabelos os pés de Jesus” ao 

analisarmos a raiz da palavra genuíno(puro) encontramos tanto em João como em 

Marcos (pistikhj) no léxico temos a seguinte resposta: “Pode significar genuíno, não 

adulterado, ou pode designar um certo tipo de ungüento, nardo, e.g. pistácia MC14:3; 

JO 12:03”
xiii

 

Mas na etimologia da palavra “pistis” temos a designação de “fé, confiar, crer” 

de maneira que Jesus diversas vezes anuncia a salvação que é só pode existir por meio  

de uma fé (pistis) nele. Se podemos levar em conta toda a cena partindo dessa nova 

perspectiva temos então o encontro do mestre com a verdadeira adoradora. A sua 

busca havia chegado ao fim, poderia então finalmente ir para a cruz, talvez ai a sua 

defesa em favor dela e da associação a sua morte. E, outrossim, seria a ligação que 

João faz com a adoração no templo com incensos e aromas, desde o antigo testamento 
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passando por vários livros como êxodo 29:18, leviticos 26:31etc.: o que João faz saber 

claramente, é que o cheiro encheu toda a casa, uma cenário cultico. 

4 – Vejamos agora as mulheres na cruz, junto com o único discípulo que não 

abandona o mestre. O cuidado joanino para esse grupo dentro da comunidade, Jesus 

dá uma ordem para que o discípulo amado receba a mulher em sua casa, ou seria 

comunidade? 

5 – A cena de Maria Madalena e semelhante a muitos textos de João, primeiro 

ela vai ao sepulcro e ele está vazio, mas ela encontra o mestre e não o reconhece, até 

que ele a chama pelo nome, João associa então ao cap. 10:2-4, onde as ovelhas ouvem 

a sua voz e a conhecem. A cena se passa no jardim, típica cena de casamento assim 

como a samaritana, Madalena também é apresentada como noiva, e quando Jesus diz 

para ela não o segurar a cena vista neste aspecto apresenta as bodas onde a noiva esta 

abraçando o seu noivo. Por fim Jesus ordena que ela anuncie o que testemunhara e 

mais uma vez João refaz a cena da samaritana, isso é uma constante e um padrão nos 

escritos joaninos, os discípulos recebem a revelação da mesma forma que os 

samaritanos, assim ela faz dois anúncios, o primeiro é que não encontrara o corpo no 

tumulo e o segundo é que o viu ressurreto a resposta dos apóstolos é a mesma no cap. 

20:08 e viu e creu. Sendo assim não é o testemunho dela que realmente conta, mas a 

revelação que eles testemunharam ao ir e encontrar o tumulo vazio e depois a própria 

personificação do mestre. 

Em todas essas questões vemos o cuidado joanino de manter o equilíbrio de um 

grupo extremamente plural. Vejo uma ambigüidade interessante, ele defende a mulher, 

mas também se posiciona a favor dos lideres cristãos. Ele aceita, mas não exalta. 

Alguns podem dizer que ele está sendo covarde e não tomando posição, outros talvez 

digam imparcial, mas existe outra possibilidade que talvez seja a menos provável mas 

que é a meu ver uma perspectiva que seria demasiadamente interessante. 

 João teve em um dos períodos da construção textual sido extremamente 

influenciado pelas mulheres de seu grupo, como no antigo testamento o poder da 

oralidade fora impossível de ser apagada do contexto dessa comunidade e algo foram 

escritos, mas que na redação final fora reinterpretada, mas ficaram alguns vestígios, e 

que também por causa da comunidade de Maria Madalena foi necessário ofuscar o 

poder do discurso feminino. Alguns pontos devem ser apresentados e estudos com 
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muita cautela como, por exemplo: O amor dispensado a marta está acima de Lazaro 

seu irmão, a adoração de Maria é o acento teológico muito forte e muito mais bem 

aceito por Jesus do que as palavras de Pedro, o cuidado de Jesus com as mulheres e o 

encontro com a Madalena no sepulcro. Seria então João não só uma comunidade 

plural, mas redações plurais que ao fim dos seus escritos foram necessárias adaptações 

para calar algumas vozes que estavam querendo tomar posse da autoridade da igreja.    
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