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APROFUNDAMENTO I

OS SETE SINAIS – JESUS SOBERANO E LIBERTADOR!

PÁG. 1

A comunidade joanina organiza a primeira parte do 
livro em sete sinais (Jo 2,1-11,54). Os sinais escolhidos 
evidenciam a soberania de Jesus ao narrar seu agir como 
o Senhor e Messias em resposta ao Império Romano e 
aos judeus fariseus que perseguem as comunidades 
cristãs. Ao mesmo tempo, os sinais descrevem a pro-
posta de Jesus: um projeto de vida plena que considera 
a realidade e a necessidade concreta das comunidades. 
Eis aqui os sete sinais e as propostas:

1) Bodas de Caná: “A mãe de Jesus lhe disse: ‘Eles não 
têm mais vinho’. Jesus respondeu: ‘Mulher, que temos 
a ver com isso? Minha hora não chegou’” (Jo 2,3-4). A 
comunidade joanina apresenta Jesus como o messias 
soberano que transforma, sem a presença do mestre 
da cerimônia, a água da purificação ritual no vinho 
do amor de Deus. Todavia, a “hora” de Jesus, ou seja, 
o estabelecimento da nova aliança com Deus atingirá 
o seu auge na cruz (Jo 13,1; 19,30). 

2) Cura do filho do funcionário real: “O funcionário do 
rei disse: ‘Senhor, desce antes que meu filho morra!’ 
Jesus lhe disse: ‘Pode ir. Seu filho está vivo’. O homem 
acreditou na palavra que Jesus lhe deu e foi embora” 
(Jo 4,49-50). Segundo o Evangelho de João, diferen-
temente de Mateus e de Lucas, o pai que pede a cura 
do filho é o funcionário real. Ele dá ordens para que 
Jesus desça a Cafarnaum para curar seu filho. Jesus, 
o verdadeiro senhor, critica a atitude dos donos do 
poder, que obrigam e manipulam o povo. O segundo 
sinal, assim, ensina que a vida não depende do poder, 
e sim depende do seguimento da palavra de Jesus.

3) Cura do enfermo na piscina de Betesda: “Estava aí um 
homem, cuja doença já durava trinta e oito anos. Jesus 
viu o homem deitado e ficou sabendo que aí estava 
fazia muito tempo. Então lhe disse: ‘Você quer ficar 
bom?’  (...) Jesus disse: ‘Levante-se, pegue sua maca e 
ande’” (Jo 5,5-6.8). Jesus soberano toma a iniciativa 
e oferece a cura ao homem doente sem que este a 
peça. Esse homem está na porta da piscina rodeada 

de cinco colunatas onde funcionam as escolas dos 
fariseus. Ou seja: as cinco colunatas simbolizam os 
cinco livros da Lei, e com eles os fariseus interpretam, 
impõem, controlam, paralisam e excluem os pobres 
da salvação e da vida. Esse terceiro sinal expressa a 
liberdade e a vida que brotam da água viva, a palavra 
de Jesus.

4) A multiplicação dos pães: “Jesus ergueu os olhos e 
viu uma grande multidão que ia ao seu encontro. 
Então disse a Filipe: ‘Onde vamos comprar pão para 
que eles possam comer?’ Jesus falou assim para 
testar Filipe, pois sabia muito bem o que ia fazer” (Jo 
6,5-6). A comunidade joanina, diferentemente dos 
Evangelhos sinóticos (Mt, Mc e Lc), apresenta Jesus 
bem soberano: ele mesmo observa a fome do povo, 
sabe de antemão o que fazer e distribui o pão. Neste 
quarto sinal, o Evangelho ensina que a distribuição 
dos bens da vida deve acontecer dentro do projeto da 
partilha, da solidariedade e da gratuidade de Deus, e 
não segundo a lógica do acúmulo e da ganância dos 
poderosos.

5) Jesus caminha sobre o mar: “Soprava vento forte e o 
mar estava agitado. Os discípulos tinham remado 
uns cinco ou seis quilômetros, quando viram Jesus 
andando sobre o mar e chegando perto do barco. 
Ficaram com medo. Jesus, porém, lhes disse: ‘Sou eu. 
Não tenham medo’” (Jo 6,18-20). Como no quarto 
sinal, relacionado com a narrativa do maná no deserto 
(Ex 16), a comunidade joanina apresenta Jesus como o 
novo Moisés na travessia do mar para sair da terra da 
escravidão (Ex 14,15-31). Na narrativa, Jesus soberano 
declara: “Sou eu”. É uma expressão que evoca o nome 
do Deus libertador (Javé: Ex 3,14-15). Javé, Deus da 
vida, reside na palavra e prática de Jesus que vence 
os poderes do mal (Jo 18,5-6).

6) A cura do cego de nascença: “Ao passar, Jesus viu 
um homem que era cego desde o nascimento. 
Seus discípulos perguntaram: ‘Rabi, quem foi que 
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pecou, para ele nascer cego? Foi ele, ou foram seus 
pais?’ Jesus respondeu: ‘Não foi ele que pecou, nem 
seus pais, mas isso aconteceu para que a obra de 
Deus se manifeste nele’” (Jo 9,1-3). No sexto sinal, 
Jesus, novamente, se apresenta como um senhor 
soberano, que sabe e pensa em realizar o sinal da 
cura. É o senhor da vida que desmascara e julga os 
que mantêm o povo na “cegueira” e na exclusão: “Eu 
vim a este mundo para realizar um julgamento, a 
fim de que vejam os que não estão vendo, e os que 
estão vendo se tornem cegos” (Jo 9,39). A cegueira 
é não ver a pessoa necessitada, mas ver apenas o 
pecador (Jo 9,1-2).

7) Ressurreição de Lázaro: “ ‘Nosso amigo Lázaro está 
dormindo. Eu vou lá para acordá-lo’. Os discípulos lhe 
disseram: ‘Senhor, se ele está dormindo, vai se salvar’. 
Jesus estava falando da morte de Lázaro, mas eles 
pensavam que estivesse falando do sono comum. 
Então Jesus lhes falou claramente: ‘Lázaro está morto. 
E eu me alegro por não ter ido lá antes, para que vocês 
acreditem. Vamos agora ao encontro dele’” (Jo 11,11-
15). No último sinal, o Evangelho apresenta a glória 
do Deus da vida, na obra mais expressiva da prática 
libertadora de Jesus: passar da morte à vida pelo 
amor e solidariedade. É a obra que aponta o grande 
sinal: a própria morte e ressurreição de Jesus. Todas 
as pessoas, que acreditam em Jesus como o senhor 
da ressurreição e da vida, devem lutar para que todos 
tenham a vida em abundância.

Todos os sinais apresentam Jesus soberano e liber-
tador. A soberania de Jesus aparece mais fortemente 
no Livro da Glorificação: nos relatos da paixão, morte e 
ressurreição; Jesus mesmo se entrega e sua soberania 
derruba os guardas (Jo 18,1-9); diante de Pilatos, fala 
com autoridade e afirma sua realeza (Jo 18,28-40); Jesus 
Cristo ressuscitado demonstra seu poder sobrenatural 
(Jo 20,19-29).

Tudo indica que Jesus soberano, descrito no Evan-
gelho de João, não é o Jesus histórico, mas, sim, o Jesus 
ressuscitado. Os Evangelhos recordam os principais fatos 
e palavras de Jesus, à luz da ressurreição do Senhor Jesus 
Cristo. Narram a vida de Jesus para orientar e animar os 
cristãos. As palavras e as obras de Jesus foram relidas, 
reinterpretadas e transmitidas a partir da realidade e da 
caminhada de cada comunidade.

Com as palavras e as obras de Jesus soberano, a 
comunidade joanina deseja orientar e animar seus 
membros, sofridos e ameaçados pela perseguição do 
Império Romano e dos judeus fariseus: “Neste mundo, 
vocês terão aflições, mas tenham coragem: Eu venci o 
mundo” (Jo 16,33). O poder do Senhor ressuscitado é 
maior e mais forte do que o do mundo! Na missão, o 
espírito do Senhor Jesus Cristo atua na comunidade: 
“Jesus lhes disse de novo: ‘A paz esteja com vocês. Assim 

como o Pai me enviou, eu também envio a vocês’. Tendo 
falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: ‘Recebam 
o Espírito Santo’” (Jo 20,21-22).

Para aprofundar o tema deste encontro, leia as páginas 41-45 
do livro Permanecei no meu amor para dar muitos frutos (Jo 15,8-
9) – Entendendo o Evangelho de João, editado pela PAuLuS em 
2015. O material deste encontro e também o livro indicado foram 
preparados pela equipe do Centro Bíblico Verbo.

O CENTRO BÍBLICO VERBO é um centro de estudos que está a 
serviço do povo de Deus, desenvolvendo uma leitura exegética, 
comunitária, ecumênica e popular da Bíblia. O Centro Bíblico 
oferece cursos regulares de formação bíblica em diferentes 
modalidades e presta assessorias a dioceses, paróquias, comuni-
dades, colégios e congregações religiosas. Maiores informações 
pelo tel. (11) 5181-7450. E-mail: contato@cbiblicoverbo.com.
br. Nossa página: www.cbiblicoverbo.com.br. Facebook: Centro 
Bíblico Verbo.
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APROFUNDAMENTO II

MULhERES NA LIDERANÇA

PÁG. 3

A comunidade joanina tem um projeto muito concreto: 
todas as pessoas são chamadas a ter vida, e vida plena 
(Jo 10,10). uma comunidade mista, formada por judeus 
que aderiram à proposta cristã, samaritanos, estrangei-
ros, mulheres, doentes, escravos e libertos. Ela procura 
viver o amor e o acolhimento na vivência do dia a dia. 
E nessa comunidade é muito marcante a presença das 
mulheres, discípulas fiéis realizando e construindo a 
nova aliança. Entre as mulheres, encontramos a Mãe 
de Jesus (Jo 2,1-12; 19,25-27), a mulher samaritana (Jo 
4,1-42), Marta (Jo 11,17-27), Maria de Betânia (Jo 12,1-
8) e Maria Madalena (Jo 20,11-18). Essas mulheres são 
apresentadas como modelos de seguimento de Jesus. 
Vejamos como foi o discipulado delas. 

- Maria, mãe e mulher solidária: nas bodas de Caná e no 
calvário, a mãe de Jesus é tratada pelo filho como “mu-
lher” (Jo 2,4; 19,26). Isso é um jeito de dizer que, nesses 
textos, ela não é uma personagem individual, mas 
representa a comunidade de Israel que acolhe Jesus e 
permanece fiel. Maria é mulher de iniciativa, sensível, 
solidária e mãe que está a serviço do Reino. Ao pé da 
cruz, a Mãe aparece ao lado de outras mulheres e do 
discípulo amado. Ela está ligada à comunidade por ser 
mãe e discípula, é exemplo de abertura e fidelidade 
dinâmica ao projeto de Deus. 

- A samaritana, mulher que tem sede: essa mulher repre-
senta o povo da Samaria, que era marginalizado por 
sua origem mista: judeus e outros povos. Ela é mar-
ginalizada por sua origem e por sua crença religiosa 
(Jo 4,7.9). A samaritana acolhe e anuncia o Salvador e 
Messias entre o seu povo (Jo 4,39). É exatamente essa 
mulher que Jesus escolhe para anunciar a boa-nova ao 
seu povo. Por causa do testemunho da mulher, muitos 
samaritanos acreditaram (Jo 4,39). A samaritana é uma 
mulher aberta, sedenta e disposta a beber da água viva, 
características essenciais para o discipulado. 

- Marta, trabalhadora sensível e acolhedora: essa mulher 
vive um processo de amadurecimento de sua fé. Ela 
supera sua crença em Jesus como aquele que tem o 
poder de fazer milagres (Jo 11,22), reconhece que a 
ressurreição está acontecendo no tempo presente: 
“Eu sou a ressurreição e vida” (Jo 11,25); e acredita 
em Jesus como o Cristo, o Filho de Deus (Jo 11,27). No 
Evangelho de Mateus (Jo 16,16-17), quem faz esse 
ato de fé é Pedro: “Tu és o Messias, o Filho de Deus”. 

Nos Evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, há um 
reconhecimento da autoridade apostólica. Ao colocar 
a confissão de fé nas palavras de Marta, a comunida-
de joanina está superando a tendência hierárquica 
presente nas Igrejas apostólicas. Ao mesmo tempo, 
está afirmando a sua identidade: uma comunidade 
de discípulos e discípulas, de homens e mulheres 
que acreditam em Jesus presente, vivo e atuante na 
comunidade.

- Maria de Betânia, a amada: Maria é uma mulher co-
nhecida na aldeia (Jo 11,1), era amada por Jesus (Jo 
11,5). O seu discipulado tem a marca inconfundível 
do amor. Ela é mulher que ama e se deixa amar. A sua 
capacidade de amar é expressa em gestos: unge os pés 
de Jesus com perfume e os enxuga com seus cabelos 
(Jo 12,3); mulher disponível para ir ao encontro de 
Jesus (Jo 11,29); chora a morte do irmão (Jo 11,31-33). 
O gesto de ungir os pés de Jesus com perfume é um 
gesto gratuito de amor e tem uma dimensão profética. 
É o anúncio da morte e ressurreição de Jesus. E mais, 
ela é a discípula que por amor intui a ordem de Jesus 
de lavar os pés dos discípulos (Jo 13,14). 

- Maria Madalena ama, insiste e busca o Senhor: por amor 
a Jesus, essa mulher o busca continuamente, mas Jesus 
também vai ao seu encontro. Ela é a primeira a ter um 
encontro pessoal com o Ressuscitado. Ela recebe a 
missão de anunciar Jesus a seus irmãos (Jo 20,17). Ela 
é a primeira testemunha da ressurreição (Jo 20,18). 
Ela recebe a missão de anunciar a ressurreição aos 
discípulos. Ela anuncia e encoraja a comunidade que 
estava amedrontada, de portas fechadas (Jo 20,19). O 
seu amor motiva sua busca e persistência até encontrar 
o Senhor. É discípula fiel porque ama. 

A imagem da mulher é usada para simbolizar a comu-
nidade por dois motivos: 

Ø	1°) Na comunidade de João, a presença de mulheres 
na liderança é muito significativa. Em meio às dificul-
dades, elas continuam fiéis, animando as pessoas na 
caminhada. Elas não desanimam. São mulheres cora-
josas, capazes de denunciar a situação de opressão 
vivida por seu povo. Não se calam, nem se acomodam 
diante do sofrimento. 

Ø	2°) Nesse período, por volta do ano 90 d.C., as co-
munidades cristãs em sua organização estavam se 
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institucionalizando, com uma acentuada tendência 
machista e excludente (1Tm 2,9-15). Portanto, o 
Evangelho de João é um grito, um protesto contra a 
limitação da participação ativa das mulheres na vida 
e organização das comunidades. É o testemunho de 
uma comunidade que não se resigna a uma vivência 
ritualista, mas busca ser fiel à prática concreta do amor 
solidário em todas as dimensões.

A comunidade joanina tem força para enfrentar a 
perseguição, a tortura e a morte porque tem uma vivên-

cia intensa do amor, de um amor que gera igualdade, 
uma comunidade de irmãs e irmãos, um ambiente de 
discípulos e discípulas. A caminhada no seguimento de 
Jesus torna real a vivência do amor: “Amem-se uns aos 
outros” (Jo 15,17).

Para aprofundar o tema deste encontro, leia as páginas 61-64 
do livro Permanecei no meu amor para dar muitos frutos (Jo 15,8-
9) – Entendendo o Evangelho de João, editado pela PAuLuS em 
2015. O material deste encontro e também o livro indicado foram 
preparados pela equipe do Centro Bíblico Verbo.


