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INTRODUÇÃO

Este vocabulário teológico integra, como índice temático, o co-
mentário do evangelho de João publicado recentemente pela mesma 
editora. Todavia, no sentido de possibilitar o seu uso independente, 
foram completados os verbetes em que se remetia ao comentário e 
se acrescentaram outros que pareciam menos necessários, enquanto 
constituíam apêndice à obra.

O vocabulário teológico

O vocabulário teológico propõe-se sintetizar os dados disper-
sos ao longo de um ou vários escritos do Antigo ou Novo Testa-
mento, em benefício do leitor desejoso de conhecer com exatidão 
o conteúdo dos termos-chave que os caracterizam. Por sua índole 
teológica ir além da mera justaposição de citações e por seu caráter 
sintético, prescinde da exegese em pormenores dos textos e utiliza 
os seus resultados. Supõe, pois, um trabalho prévio que desentranhe 
o sentido das diversas passagens e descubra o seu significado, a fim 
de construir a síntese referente às correspondências ou oposições 
encontradas. A visão de conjunto assim obtida facilita enormemente 
a compreensão dos escritos: tal é a utilidade específica dos vocabulá-
rios desse gênero.

Na área do evangelho de João, este vocabulário completa os 
existentes, pois aqueles que abarcam o Novo Testamento inteiro, le-
vando-se em conta a soma de escritos que o compõem, não podem 
prestar a cada um deles a atenção que merecem. Em seu terreno, 
apresenta a vantagem de estar baseado em minuciosa análise do texto 
inteiro do evangelho. Por outro lado, quando se entrelaça em uma só 
síntese a teologia de diversos escritos, não vem à tona com suficiente 
clareza a concepção própria de cada um.
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Depois dos primeiros e necessários ensaios de síntese teológica 
do NT, chega o momento de ser necessário que o estudo de cada 
autor ou escrito por separado preceda a síntese global. Este vocabulá-
rio, que se restringe a um único evangelho, pretende contribuir para 
a elaboração de uma teologia neotestamentária.

O vocabulário que se limita a um só escrito, neste caso o evan-
gelho de João, familiariza o leitor com a linguagem da obra, a qual, 
em grande parte, era herdada do ambiente e cultura em que nasceu 
e, em determinada proporção, era linguagem “técnica” criada pela 
comunidade com o fim de expressar sua vivência cristã. O leitor 
daquela época aproximava-se do livro já de posse de sua linguagem. 
O de nossos dias, afastado do ambiente original, encontra no voca-
bulário a iniciação a um modo de conceber e expressar-se que para 
ele é alheio, mas que é pressuposto indispensável para compreender 
o texto que lê.

O vocabulário, por outro lado, mostra a coerência do autor: os 
termos de que lança mão são portadores de conteúdo semântico que 
vai aflorando em passagens subsequentes e adquire matizes segundo 
os contextos. Indica também a relação ou equivalência de vários ter-
mos entre si e, de modo semelhante, a de imagens e símbolos. Assim, 
o leitor evitará a confusão, ao dar-se conta da correspondência ou 
complementaridade dos termos, que expressam, com frequência, a 
mesma realidade desde diferentes pontos de vista. Verá, ao mesmo 
tempo, a unidade do conjunto, penetrando cada vez mais na intenção 
do autor. Ela parte do fato da morte-exaltação de Jesus, prova máxi-
ma do amor de Deus para com a humanidade; formula, porém, esta 
realidade utilizando expressões, alusões e símbolos, cuja variedade e 
beleza dão realce à mensagem que transmite, pondo diante dos olhos 
novas facetas dela e evitando a monotonia.

Uma conclusão flui do estudo do vocabulário: a eficácia da teo-
logia simbólica de João. O símbolo, ponte entre o consciente e o in-
consciente, atinge esferas do ser que ultrapassam a mera compreen-
são intelectual; sua ressonância não se esgota, por ser produto de ex-
periência e convite a participar dela. À medida que ela se torna mais 
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profunda, o símbolo vai desvelando novos aspectos de sua riqueza. 
Enquanto o mero conceito tende a se fazer independente do vivido, 
o símbolo vai acompanhando o indivíduo e o grupo no itinerário de 
sua experiência cristã.

Convém completar esta introdução com os pontos da intro-
dução que precedem ao comentário, onde se descrevem a índole do 
evangelho de João e suas linhas-mestras.

Estrutura histórica ou teológica?

Adotada a hipótese de que este evangelho constitui uma obra 
unitária, é preciso determinar se sua estrutura responde à intenção 
preferentemente histórico-narrativa ou, antes, à concepção teológica.

A tentativa de considerar o evangelho como narração de caráter 
puramente histórico tropeça basicamente em dificuldades insuperá-
veis: analisando-se o texto como se fosse a obra de um cronista, apa-
recem, por um lado, “saltos” na topografia e incoerência na sucessão 
dos fatos e, por outro, omissão de dados, falta de lógica narrativa ou 
pormenores inverossímeis.

Entre os saltos topográficos, sobressai a ordem dos capítulos 5 
e 6. Jesus, que estava em Jerusalém, em plena controvérsia com seus 
adversários, encontra-se de repente, sem prévia transição, na Galileia, 
à margem oriental do lago, acompanhado dos seus discípulos (6,1). 
Mais tarde, a barca que leva os seus discípulos situa-se subitamente 
“em terra” assim como Jesus andava “sobre o mar” (6,12-21).

A falta de lógica na sucessão dos fatos sobressai no convite a 
sair que Jesus faz na metade do discurso da Ceia (14,31), ao passo 
que ele próprio continua o discurso, sem que se indique mudança de 
lugar ou movimento.

A omissão dos dados é vista, por exemplo, na solene declaração 
de João Batista (1,29-34), onde está ausente toda menção de audi-
tório; paralelamente, o grito final de Jesus, quando faz a síntese de 
sua atividade (12,44-50), ressoa no vazio, sem que se indique lugar 
nem público.

Introdução
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Outras vezes, deixa a desejar a lógica narrativa: assim, em Caná, a 
mãe de Jesus, notando a falta de vinho, dirige-se a ele, que é um con-
vidado, em vez de fazê-lo ao mestre-sala ali presente, encarregado do 
andamento do banquete (2,1-11). Nesse mesmo episódio, Jesus “ma-
nifesta sua glória”, expressão solene, única no evangelho, convertendo 
água em vinho; não, porém, mais tarde, quando dá vida a um mori-
bundo (4,46b), faz andar um inválido (5,1ss) ou dá a vista a um cego 
de nascimento (9,1ss), obras que se diriam de maior importância.

Por outro lado, os números que aparecem em certos episódios 
tornam-se inverossímeis se considerados somente do ponto de vista 
histórico: assim, em uma casa particular há seis talhas de oitenta 
a cento e vinte litros cada uma, destinadas somente à purificação 
(2,6); Nicodemos compra para embalsamar Jesus cem libras de aro-
mas (19,39), quase quarenta quilos.

Por estes e muitos outros pormenores, o texto, lido em pers-
pectiva puramente histórica, revela-se com frequência descuidado ou 
incoerente.

Estruturação teológica: suas linhas-mestras

De fato, o plano que estrutura o evangelho de João é teológico. 
Não se trata de uma biografia de Jesus (20,30), como também não 
se trata sequer de um resumo de sua vida, e sim de uma interpreta-
ção de sua pessoa e obra, feita por uma comunidade através de sua 
experiência de fé. Daí que o leitor terá de interpretar os fatos que 
encontra no texto, cuja historicidade não se prejulga, atendo-se à 
finalidade do evangelho, ou seja, como linguagem teológica.

Ora, uma vez aceito que este evangelho põe em primeiro plano 
a interpretação teológica e a ela se subordinam os dados históricos, 
seria ilógico continuar considerando como problemas as dificuldades 
que o texto apresenta desde o ponto de vista histórico. Na leitura de 
João, é ocioso discutir, por exemplo, se é mais exato que os sinóticos 
quando situa a expulsão dos vendilhões do templo no início da vida 
pública de Jesus, em vez de no final. O que, antes de tudo, interessa 
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neste ou outros fatos é o seu significado dentro da estrutura teológica 
do evangelho, e descobrir se, enfocados a partir dela, está justificada 
sua posição no conjunto.

A coerência de Jo não será buscada, portanto, na exatidão his-
tórica, e sim na unidade temática, em relação com o seu plano teoló-
gico. Muitos dos “problemas” que criam dificuldade neste evangelho 
procedem apenas de posicionamento inicial defeituoso.

As linhas-mestras da teologia de Jo são duas: o tema da criação 
e o da Páscoa-aliança.

O tema da criação, que se abre no prólogo (1,1ss), domina a 
cronologia e dá uma chave de interpretação da obra de Jesus. Em 
primeiro lugar explica a série cronológica que aparece no início do 
evangelho (1,19: testemunho de João Batista; 1,29: no dia seguinte; 
1,35: no dia seguinte; 1,43: no dia seguinte; 2,11: no terceiro dia), 
cujo objetivo é fazer coincidir o anúncio e início da obra de Jesus 
com o sexto dia, o dia da criação do homem, marcando, assim, o 
sentido e o resultado de sua obra: terminar esta criação, a qual culmi-
nará com sua morte na cruz (19,30: “Está terminado”), que ocorrerá 
também no sexto dia, como o lembra o evangelista em outra série de 
indicações (12,1: seis dias antes da Páscoa; 12,12: no dia seguinte; 
13,1: antes da Páscoa; 19,14.31.43: preparação da Páscoa).

Daí decorre que toda a atividade de Jesus, até sua morte, situa-se 
sob o signo de “o sexto dia”, indicando o desígnio que a preside: dar 
remate à obra criadora, completando o homem com o Espírito de 
Deus (cf. 19,30; 20,22). O sexto dia abrange dois períodos: o da ati-
vidade de Jesus, “o Dia do Messias” (2,1-11,54; cf. 8,56), e “a Hora 
final”, que o consuma e coincide com o período da última Páscoa 
(11,55-19,42; cf. 12,23; 13,1; 17,1; 19,14.27), entrelaçando, assim, 
os dois temas principais.

A parte final do evangelho completa o tema da criação em vir-
tude de situar-se em “o primeiro dia” (20,1), que indica o princípio 
e a novidade da criação terminada; é ao mesmo tempo “o oitavo dia” 
(20,26), indicando sua plenitude e seu caráter definitivo. Também a 
menção do horto-jardim (19,42; cf. 20,15) alude ao primeiro casal.

Introdução
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 Os temas da vida e da luz, centrais no evangelho (1,4ss e pas-
sim), bem como o do nascimento (1,13; 3,3ss), estão na linha da 
criação. 

O tema da Páscoa-aliança leva em si o do êxodo e, com ele, 
implica todos os temas subordinados: a presença da glória na Ten-
da da Reunião ou santuário (cf. 1,14; 2,19-21), o cordeiro (1,29; 
19,36), a Lei (3,1ss), a passagem do mar (6,1), o monte (6,3), o 
maná (6,31), o caminho ou seguimento de Jesus (8,12), a passa-
gem da morte para a vida (5,24), a passagem do Jordão (10,40). 
Está intimamente relacionado com o tema do Messias (1,17) que, 
como outro Moisés, haveria de realizar o êxodo definitivo e, por-
tanto, com o da realeza de Jesus (1,49; 6,15; 12,13s; 18,5.7; 18,33-
19,22). 

“O mundo” inimigo de Jesus e os seus (15,18ss), de onde ele 
ou o Pai tiram (15,19;17,6), é elemento do tema do êxodo (terra da 
escravidão). 

O tema pascal domina o esquema das seis festas que enquadram 
a atividade de Jesus. Delas, a primeira (2,13ss), a terceira ou central 
(6,4) e a última (11,55; 12,1) são a própria festa da Páscoa.

Notar-se-á a insistência de Jo no número seis: sexto dia, sexta 
hora, seis dias antes da Páscoa, seis festas, seis talhas. Esse número 
indica o incompleto, o preparatório, o período de atividade que visa 
a um resultado. O número sete só aparece numa ocasião designando 
a sétima hora (4,52), que segue a sexta e indica o fruto da obra con-
sumada: a vida que Jesus outorga. 

O tema da criação e o da aliança (Páscoa) entrelaçam-se desde 
o início da atividade de Jesus (2,1-11), particularmente na figura 
do Esposo, que é ao mesmo tempo o Messias que deverá inaugurar 
as novas núpcias-aliança (3,28-29) e o primeiro homem da criação 
nova, que se encontra com a esposa (a comunidade) no horto-jardim 
(20,1ss). 

A designação de Jesus como o Homem (o Filho do Homem) 
pertence ao tema da criação, por designá-lo como o modelo de ho-
mem, o homem acabado. Também o título de “o Filho de Deus” 
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(1,34 etc.), que indica a realização do projeto divino. A designação 
“o Filho” abrange os dois e os une. 

Das duas curas públicas que Jesus faz, a do paralítico (5,1ss), a 
quem dá força para andar, situa-se na linha do caminho e do êxodo, 
ao passo que a do cego (9,1ss), a quem manifesta a luz, está na linha 
da criação do homem. Ambas, porém, estão unidas entre si pela men-
ção de “cegos” em 5,3. São numerosas as ramificações desses temas 
no evangelho. 

A união do tema da criação com o do Messias (a nova Pás-
coa-aliança) mostra que Jo sintetizou aspectos da teologia judaica 
precedente. O Messias, objeto da expectativa, identifica-se com a Sa-
bedoria-projeto criador (Pr 8,22ss) e com a Palavra divina criadora 
(Gn 1,1ss), que é também mensagem e interpelação de Deus (Sabe-
doria que convida). Assim, Jesus é o Messias em virtude de ser, por 
um lado, o projeto de Deus realizado, o Homem (cf. 1,14, realidade 
do Messias) e, por outro, a Palavra de Deus criadora e eficaz (1,17, 
a missão do Messias). Assim se explica a correspondência entre os 
episódios da samaritana e do cego. Ao reconhecimento de Jesus como 
profeta, comum a ambos (4,19; 9,17), ocorre, num caso, a sua reve-
lação como Messias (4,25-26), e, no outro, como o Homem (9,35-
37), evidenciando a afinidade das duas expressões. Jo desmitifica a 
ideia de Messias (cf. 7,27) e concentra a espera, que vê realizada em 
Jesus, na figura do Homem acabado. O modelo de homem (tema da 
criação) é o modelo da humanidade e o seu libertador (Messias-Fi-
lho de Deus, tema da Páscoa). 

A relação entre as duas linhas teológicas pode ser concebida 
assim: o desígnio de Deus consiste em dar remate à criação do ho-
mem, comunicando-lhe o princípio de vida que supera a morte (o 
Espírito); em fazer do “homem-carne” o “homem-espírito” (3,6), 
passagem que exige a opção livre do homem (3,19). À realização 
deste desígnio opõe-se, porém, o fato de que o homem, enganado e 
submetido pelas forças maléficas (1,5: as trevas; 8,23: o mundo / esta 
ordem), renunciou à plenitude a que o destina o projeto criador. Daí 
a necessidade de um Salvador (4,42), o Messias (1,17), que o faça 
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sair da escravidão em que se encontra (1,29: o pecado do mundo; 
tema do êxodo), dando-lhe a capacidade de opção, e acabe nele a 
obra criadora (1,17; cf. 1,33: batizar com Espírito Santo). A linha 
primária é, pois, a realização do desígnio criador. 

Ao pressuposto de um plano teológico estruturante do evan-
gelho corresponde uma atitude de desconfiança sistemática de todo 
a priori que pudesse vir a influir em sua leitura. Foi feito um esfor-
ço no sentido de não projetar sobre o texto concepções alheias a 
ele. Por isso, na interpretação de João, evitou-se, deliberadamente, 
toda comparação com outros escritos do NT, cuja visão teológica, 
elaborada segundo um plano diferente, ou respondendo a situações 
diferentes, pudesse ter introduzido elementos estranhos à de João. 
Essa precaução foi estendida também aos escritos joaninos (cartas 
de João, Apocalipse) por não constar a identidade de autor, nem de 
época, entre eles e o evangelho. Por outro lado, na primeira carta de 
João, apesar de suas inegáveis afinidades com o evangelho, aparecem 
também discrepâncias; basta citar a diferente concepção de pecado 
ou a preocupação da carta com os problemas da comunidade, que 
não encontram lugar neste.

 A comparação entre os diferentes escritos do NT seria certa-
mente muito útil, mas representa um passo posterior à analise de 
cada obra em separado. De fato, o estudo paralelo de perícopes iso-
ladas em diferentes escritos corre perigo de deformar o seu sentido, 
pois, ainda que a temática seja comum, encontram-se integradas, 
de acordo com a obra de que são parte, em conjunto ou estrutu-
ra teológica diferente que pode imprimir-lhes significado ou matiz 
particular. 

O ponto de arranque

 A teologia de João parte da realidade humana de Jesus, que se 
tornou patente na sua morte. Este é o fato central do evangelho: Jesus 
foi condenado à morte e executado por uma instituição que não o 
aceitou, por considerá-lo perigoso para os seus interesses políticos, 
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econômicos e religiosos, defendidos pela interpretação da Lei em que 
se apoiaram para dar-lhe a morte. 

O evangelista parte dessa realidade de Jesus e utiliza, para ex-
pressá-la e explicá-la, a linguagem de sua cultura, familiar para ele e 
para os seus destinatários, pondo-a a serviço de sua teologia. Sendo 
essa linguagem somente instrumento, cita livremente os antigos tex-
tos (13,18) e, se for preciso, os muda, omitindo frases ou combi-
nando várias de procedência diversa. Em 12,15, por exemplo, reúne 
passagens de Sf 3 e Zc 9 com o fito de elaborar um texto composto 
que aluda ao mesmo tempo à universalidade (Sf 3,9) e à não violên-
cia (Zc 9,9) do rei que vem, interpretado pela multidão, segundo Sf 
3,15, como o rei de Israel. Embora as citações explícitas do AT não 
passem de treze no evangelho, são muito numerosas as alusões, quer 
a passagens concretas, quer, sobretudo, a temas teológicos. Também 
a alusão pode não ser única; no episódio de Natanael, para citar um 
caso, entram em jogo o texto de Sf 3,12.15, acerca do resto de Israel 
e de seu rei, e o de Os 9,10 (como primeiro fruto na figueira), para 
renovar em Natanael a eleição do antigo povo. Outras vezes João faz 
releituras de passagens do AT (4,3ss, Oseias; 6,1ss, Êxodo; 20,1ss, 
Cântico) ou usa a simbologia das festas a fim de ilustrar a pessoa e 
a obra de Jesus (festa das Tendas: 7,37-39, motivo da água; 8,12, 
motivo da luz). Visando a sintetizar em uma passagem o significado 
messiânico de várias delas, introduz, por exemplo, na terceira Páscoa 
o motivo dos ramos de palmeira (o lulab, 12,12), próprio da festa 
das Tendas (7,1ss) e da Dedicação ou Tendas do inverno (12,22).

O emprego do AT em João é, como se vê, extremamente livre. 
A razão é que o evangelista não pretende fazer uma síntese eclética 
das diversas correntes teológicas do AT, visando a apresentar a figura 
de Jesus por meio de um mosaico composto de grande quantidade 
de peças. Para João, a novidade de Jesus é radical, e ele usa, a fim 
de expressá-la, uma linguagem elaborada durante séculos e disponí-
vel no seu tempo. Por isso, não leva a nada seguir a linha teológica 
isolada de um texto que cita ou a que alude, como se fosse filão que 
tivesse sentido por si mesmo, separado da visão total do evangelista. 
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Essa tendência a basear-se num termo isolado foi precisamente o que 
criou tanta dificuldade para a interpretação do prólogo. Pelo contrá-
rio, é preciso buscar a coerência de João no dado primordial, a vida 
e morte de Jesus, pois somente ela permite aferir o sentido exato de 
sua linguagem. 

Considerando, por exemplo, as alusões ao livro apocalíptico de 
Daniel, que aparecem em 5,28s, é preciso perguntar-se o que signifi-
cam na pena de João. Tendo-se presente que ele, em toda a sua obra, 
remete-se constantemente à realidade humana de Jesus e, em parti-
cular, a sua morte (2,4: a sua hora) como manifestação definitiva da 
glória-amor de Deus para com a humanidade, vê-se que, para João, 
toda a espera do AT alcança o seu cumprimento nessa realidade hu-
mana e nesse fato; as esperanças apocalípticas realizam-se em Jesus, 
mas no Jesus homem crucificado. Assim, desmitifica a escatologia, 
integrando-a na história. Ou seja, para interpretar esse texto de João, 
não se pode partir da teologia de Daniel, e sim da teologia do evan-
gelista, e ver nas alusões ao profeta um modo de expressão de que se 
serve, transpondo-o para a chave histórica, no sentido de expressar 
como Jesus é a norma não só do presente, mas também do passado. 

Ao se concentrar toda a tensão do AT na morte de Jesus, ou 
melhor, em Jesus crucificado, a esperança acumulada na Escritura 
adquire dimensão histórica e concretude humana. A cruz de Jesus é o 
ponto de chegada para onde João faz convergirem as diversas linhas 
teológicas do AT. Repetindo o que dissemos antes, podemos dizer 
que ele não recompõe a figura de Jesus a partir do variado espectro 
teológico veterotestamentário, mas, pelo contrário, olha o AT a partir 
da realidade concreta e tangível do Crucificado e daí interpreta o an-
tigo, ou se serve simplesmente dele como linguagem para expressar 
sua experiência de Jesus.
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