


ENCONTRO 1
Introdução.
“Vinde ver” (1, 1-58)



Cântico: O Senhor é a minha força

O Senhor é a minha força, 

O Senhor o meu canto, 

Ele é nosso Salvador, 

nele eu confio e nada temo, 

nele eu confio e nada temo. (Repete-se) 



PERCURSO
NARRATIVO



Percurso anterior
 Introdução:

1,1-18 Prólogo: apresentação geral do projeto de Deus, revelado em Jesus.

1,19-51 Início do evangelho: apresentação e Jesus por João Batista; Primeiros discípulos.

 2,1-12,50 O livro dos sinais

2,1-4,54 Os primeiros sinais: Bodas de Caná (2,1-11);

Denúncia do templo; Nicodemos (2,12-3,21);

Samaritana (4,1-42);

Caná, cura do filho de um funcionário real (4,43-54)

5,1-10,42 Acolhimento e Rejeição: Cura de um paralítico (5,1-18);

Autoridade de Jesus (5,19-47);

O Pão da vida (6,1-71);

Crise e Fé dos discípulos (6,60-71).



Hoje

 7,1-10,42 Continuação da parte central do Livro dos sinais

7,1-52 Jesus na festa das tendas: Incredulidade e divisão na família de Jesus e na 
multidão (7,1-38); A água viva e a promessa do Espírito; rejeição das 
autoridades (7,39-52)

8,1-11 A mulher adúltera

8,12-59 Novas polémicas: Jesus luz do mundo; A verdadeira liberdade; Jesus e 
Abraão.

9,1-41 Luz e cegueira: Cura de um cego

10,1-42 Jesus, Porta e Bom Pastor



JESUS NA 
FESTA DAS TENDAS

[7,1-59]



Colombel, N. (1682) Cristo cura o cego [Óleo sobre tela].                                                 
Saint Louis, Missouri; Saint Louis Art Museum.
.

1 Depois disto, Jesus continuava pela Galileia, pois não
queria andar pela Judeia, visto que os judeus procuravam
matá-lo. 2 Estava próxima a festa judaica das Tendas.
3 Disseram-lhe então os seus irmãos: «Vai para a Judeia, a
fim de os teus discípulos verem as obras que fazes. 4 Pois
ninguém faz nada às escondidas, se pretende tornar-se
conhecido. Se fazes coisas destas, mostra-te ao mundo.»
5 Com efeito, nem sequer os seus irmãos acreditavam nele.
6 E Jesus disse-lhes: «Para mim ainda não chegou o mo-
mento oportuno; mas, para vós, qualquer oportunidade é
boa. 7 O mundo não pode odiar-vos; a mim, porém, odeia-
me, porque testemunho que as suas obras são más. 8 Ide
vós à festa. Eu não vou a essa festa, porque o meu tempo
ainda não se completou.» 9 Depois de dizer isto, continuou
na Galileia.

10 Contudo, depois de os seus irmãos partirem para a
festa, ele partiu também, não publicamente, mas em modo
secreto. 11 Por isso, durante a festa, os judeus procuravam-
no e perguntavam: «Onde está ele?» 12 E havia grande
murmúrio a seu respeito, no meio da multidão. Uns diziam:
«É um homem bom». Outros, porém, afirmavam: «Não! Ele
anda é a desencaminhar o povo!» 13 No entanto, ninguém
falava dele abertamente, por medo dos judeus.



7,1-59     Jesus na Festa das Tendas

37 No último dia, o mais solene da festa, Jesus pôs-se de pé e bradou: «Se alguém tem sede,
venha a mim, e beba quem crê em mim! 38 Como diz a Escritura, do seu seio brotarão rios
de água viva.» 39 Disse isto referindo-se ao Espírito que iam receber os que acreditam nele.
Com efeito, não havia ainda o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado.

40 De entre a multidão que escutara estas palavras, alguns diziam: «Este é realmente o
Profeta.» 41 Outros diziam: «Este é o Cristo.» Outros, porém, replicavam: «poderá o Cristo
vir da Galileia?! 42 Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de David e de
Belém, povoação de onde era David?» 43 Gerou-se, assim uma divisão na multidão, por
causa dele. 44 Alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe deitou a mão.



1 Depois disto, Jesus continuava pela Galileia, pois não queria andar                     
pela Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. 2 Estava próxima a festa 
judaica das Tendas. 

 A festa das tendas celebra-se no fim das colheitas (setembro ou outubro). Durante uma
semana, as famílias vivem, o mais possível, numa tenda/cabana.

 Alegria pelos frutos da colheita, visitas, estar na tenda, memória do caminho pelo
deserto, até à liberdade e à terra. Festa virada para o futuro.



3 Disseram-lhe então os seus irmãos: Vai para a Judeia, a fim de os teus discípulos               
verem as obras que fazes. 4 Pois ninguém faz nada às escondidas, se pretende                          
tornar-se conhecido. Se fazes coisas destas, mostra-te ao mundo. 5 Com efeito, nem sequer os 
seus irmãos acreditavam nele. 6 E Jesus disse-lhes: Para mim ainda não chegou o momento 
oportuno; mas, para vós, qualquer oportunidade é boa. 7 O mundo não pode odiar-vos; a mim, 
porém, odeia-me, porque testemunho que as suas obras são más. 8 Ide vós à festa. Eu não vou a 
essa festa, porque o meu tempo ainda não se completou. 9 Depois de dizer isto, continuou na 
Galileia.

 Os “irmãos de Jesus”: noção alargada de membros da família. Linguisticamente difícil
em algumas ocorrências. Tradição Católica e Ortodoxa.

 Os irmãos/familiares de Jesus desafiam-no a ir à festa. “os seus irmãos não acreditavam
nele”. Para Jesus, o seu “tempo oportuno” (kairos) ainda não chegou. Não é este o
momento de ir formalmente à festa das tendas.



10 Contudo, depois de os seus irmãos partirem para a festa, ele partiu também, não 
publicamente, mas em modo secreto. 11 Por isso, durante a festa, os judeus procuravam-no e 
perguntavam: Onde está ele? 12 E havia grande murmúrio a seu respeito, no meio da multidão. 
Uns diziam: É um homem bom. Outros, porém, afirmavam: Não! Ele anda é a desencaminhar o 
povo! 13 No entanto, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. 

 Jesus vai discretamente à festa. Grande discussão em curso sobre Jesus. Ele não foge a esse
confronto, mas tem propósitos claros à luz da sua missão.

 Murmúrio e divisão em Jerusalém. Diversidade de opiniões e medo das autoridades do
templo, “chefes dos sacerdotes” e “fariseus”.



37 No último dia, o mais solene da festa, Jesus pôs-se de pé e bradou: Se alguém                    
tem sede, venha a mim, e beba quem crê em mim! 38 Como diz a Escritura, do seu seio 
brotarão rios de água viva.

 No “último dia, o mais solene da festa”: Procissão da água de Siloé para o templo.

 Jesus intervém solenemente: “Se alguém tem sede, venha a mim, e beba quem crê em
mim!” Dom semelhante ao da Samaritana (4,10.13s) e da multidão, com o tema do pão.

 Alusão à Escritura e à água do deserto: “Ele feriu a rocha e logo brotaram as águas;
correram torrentes abundantes” (Sl 78,20); “Tirareis água com alegria das fontes da
salvação” (Is 12,3). Ezequiel e a água que sai do templo (Ez 47).

 Jesus proclama-se com fonte de água abundante: “do seu seio brotarão rios de água viva”.
Isto é, a fonte da água viva é Ele mesmo.



39 Disse isto referindo-se ao Espírito que iam receber os que acreditam nele. Com efeito, 

não havia ainda o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado.

 Referência à “hora” e ao dom do Espírito, quando Jesus for elevado, para início da nova

humanidade.

 “Não havia ainda o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado”. O Espírito, ponto

de convergência da ação e da missão de Jesus. O novo templo, de onde jorra a água, será

quando Jesus for elevado. Do seu peito brota sangue e água.



40 De entre a multidão que escutara estas palavras, alguns diziam: Este é realmente                         
o Profeta. 41 Outros diziam: Este é o Cristo. Outros, porém, replicavam: Poderá o Cristo vir da 
Galileia?! 42 Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de David e de Belém, 
povoação de onde era David? 43 Gerou-se, assim uma divisão na multidão, por causa dele.             
44 Alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe deitou a mão.

 Esta revelação de Jesus provoca uma variedade de reações: “o Profeta”; “o Cristo”, Para
outros, não é nada disso. Há que tomar medidas concretas, pois a acusação é grave.

 As opções perante a pessoa de Jesus vão-se tornando mais sérias: ou é o Messias, ou então
é um impostor perigoso.

 A repressão vai aumentando de tom: aqui, querem prendê-lo: “Alguns deles queriam
prendê-lo, mas ninguém lhe deitou a mão”. Mais adiante, tentam apedrejá-lo (8,59).



45 Os guardas vieram ter com os chefes dos sacerdotes e os fariseus, que lhes perguntaram:             
Por que não o trouxestes? 46 Os guardas responderam: Jamais homem algum falou assim!                     
47 Replicaram-lhes os fariseus: também vós vos deixastes enganar? 48 Porventura algum dos chefes, 
ou dos fariseus acreditou nele? 49 Mas essa multidão, que não conhece a Lei, é gente maldita!  

50 Nicodemos, aquele que fora antes ter com Jesus e que era um deles, disse-lhes: 51 Acaso a nossa 
Lei julga um homem, sem antes o ouvir e sem averiguar o que ele faz? 52 Responderam-lhe eles: 
Também tu és galileu? Investiga e verás que da Galileia não surge nenhum profeta. 53 E foi cada um 
para sua casa. 

 A divisão chega às classes dirigentes de Jerusalém. Tinham mandado guardas para prender
Jesus (7,32), mas a ordem não foi cumprida.

 A reação dos chefes mostra um poder que oprime fisicamente pelo controlo da mente e dos
sentimentos.

 Nicodemos, um membro do Conselho (cf. Encontro com Jesus), não alinha na onda
persecutória e pede que se observem as normas da justiça e do direito.



JESUS E A 
MULHER 

ADÚLTERA
(8,1-11)



Morelli, D. (1869). Cristo e a mulher adúltera [Óleo sobre tela]. 
Badajoz; Museu de Belas Artes [Coleção Museu do Prado].

1 Jesus foi para o Monte das Oliveiras. 2 De madru-
gada, voltou outra vez ao templo e todo o povo vinha
ter com ele. Então sentou-se e começou a ensinar. 3
Os doutores da Lei e os fariseus trouxeram-lhe uma
mulher apanhada em adultério, colocaram-na no
meio 4 e disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apa-
nhada em flagrante adultério. 5 Moisés, na Lei,
mandou-nos apedrejar tais mulheres. Tu que dizes?
6 Falavam assim para o porem à prova e terem de
que o acusar. Mas Jesus, curvando-se para o chão,
pôs-se a escrever com o dedo na terra.

7 Como insistiam em interrogá-lo, ergueu-se e disse-
lhes: Quem de vós estiver sem pecado atire-lhe a
primeira pedra! 8 E, inclinando-se novamente, conti-
nuou a escrever na terra. 9 Ao ouvirem isto, foram
saindo um a um, a começar pelos mais velhos. Jesus
ficou sozinho; e a mulher estava de pé, lá no meio.
10 Então, Jesus ergueu-se e perguntou-lhe: Mulher,
onde estão eles? Ninguém te condenou? 11 Ela
respondeu: Ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: Nem
eu não te condeno. Vai, e a partir de agora não
peques mais.



 O episódio não aparece em muitos dos manuscritos mais antigos.

 A sua inserção a este ponto da narração também tem sentido. 

 Imagem da violência repressiva de qualquer autoridade despótica. A manipulação de 
Deus para a violência e a resposta de Jesus.



1 Jesus foi para o Monte das Oliveiras. 2 De madrugada, voltou outra vez ao templo e todo                      
o povo vinha ter com ele. Então sentou-se e começou a ensinar. 3 Os doutores da Lei e os fariseus 
trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, colocaram-na no meio 4 e disseram-lhe: Mestre, 
esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. 5 Moisés, na Lei, mandou-nos apedrejar tais 
mulheres. Tu que dizes? 6 Falavam assim para o porem à prova e terem de que o acusar.

 A localização da cena no templo. Apresentação de Jesus como Mestre. Presença muda
da multidão.

 Os homens da Lei, “escribas e fariseus”. Uma mulher, “apanhada em flagrante
adultério”, “no meio”. Prescrições da Lei.

 Julgamento ou discussão casuística? Falta o homem e as testemunhas. Trata-se de uma
armadilha para Jesus, mas denota o quadro legal opressor.



Mas Jesus, curvando-se para o chão, pôs-se a escrever com o dedo na terra.

 Silêncio misterioso de Jesus. Curva-se para o chão e escreve na terra.

 Semelhança com a cura do cego: fazer barro com o pó da terra? “Cuspiu no chão, fez lama
com a saliva, ungiu-lhe os olhos com a lama e disse-lhe: Vai, lava-te na piscina de Siloé.”

 Jesus vem ao encontro do ser humano na sua fragilidade (pó da terra) física, moral,
espiritual: “Como um pai se enternece dos seus filhos, assim o Senhor se enternece dos que o
temem. Pois ele conhece a nossa natureza, lembra-se de que somos pó.” (Sl 103,13s).
Curva-se para acolher esta humanidade em risco de perecer pelas suas dores e pecados: o
“Cordeiro”, Servo do Senhor (Is 53,5).

 Jesus encarnou (inclinou-se) na realidade frágil da humanidade. Escreve a Nova Lei nesse pó
com mão humana: Olhem para a mulher, para a humanidade, com o olhar de Deus.



7 Como insistiam em interrogá-lo, ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado               
atire-lhe a primeira pedra! 8 E, inclinando-se novamente, continuou a escrever na terra. 9 Ao ouvi-
rem isto, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho; e a mulher estava 
de pé, lá no meio. 10 Então, Jesus ergueu-se e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém te 
condenou? 11 Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: Nem eu não te condeno. Vai, e a 
partir de agora não peques mais. 

 Dois textos fundamentais da Lei: a) “Sereis santos para mim, porque Eu, o Senhor, sou
Santo” (Lv 20,10.26). b) “E assim erradicareis o mal do meio de Israel” (Dt 22,22-24).
Quem cumpre estes preceitos, atire a primeira pedra.

 Jesus e a mulher frente a frente: Deus, o único que é Santo, não condena. Na
misericórdia de Deus, gera-se o vazio da condenação. A justificação não vem pelo
mérito pessoal, mas é dada pelo amor do Pai.



 “Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou?… Ninguém, Senhor… Nem eu não te
condeno”. “Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o
mundo seja salvo por Ele” (3,17).

 O segundo encontro dos sinais: Jesus revela-se como aquele que vem ao encontro da
humanidade pecadora, oferecendo a libertação do pecado e a salvação.

 “Vai, e a partir de agora não peques mais”: conclusão da cura/oferta de perdão. Não é
“trazida” violentamente por ninguém, mas enviada livre: “Vai!”. E constrói uma nova vida.



CONTROVÉRSIAS 
EM JERUSALÉM

(8,12-59)



8,12-20 Jesus, luz do mundo

12 Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida.

15 Vós julgais segundo critérios humanos; eu não julgo ninguém.

20 Jesus pronunciou estas palavras junto das caixas das ofertas, quando estava a
ensinar no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não tinha chegado a sua hora.

8,21-30   Para onde eu vou, vós não podeis ir

21 Jesus disse-lhes de novo: Eu vou partir: vós haveis de procurar-me, mas morrereis
no vosso pecado.

28 Quando tiverdes erguido ao alto o Filho do Homem, então ficareis a saber que eu
sou o que sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo destas coisas tal como o Pai
me ensinou… 30 Quando expunha estas coisas, muitos acreditaram nele.



8,31-59 Jesus e Abraão

8,31-36 A verdadeira liberdade

31 “Se permanecerdes fiéis à minha mensagem, sereis verdadeiramente meus discípulos, 32
conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. 33 Replicaram-lhe: Nós somos descendentes de
Abraão e nunca fomos escravos de ninguém! … 34 Jesus respondeu-lhes: … todo aquele que
comete o pecado é servo do pecado… 36 se o Filho vos libertar, sereis realmente livres”.

8,37-47 Os verdadeiros filhos de Abraão

39 Eles replicaram-lhe: O nosso pai é Abraão! Jesus disse-lhes: Se fôsseis filhos de Abraão, faríeis
as obras de Abraão! 40 Agora, porém, vós pretendeis matar-me… 41 Vós fazeis as obras do
vosso pai… 44 Vós tendes por pai o diabo, e quereis realizar os desejos do vosso pai… 47 Quem é
de Deus escuta as palavras de Deus; vós não as escutais, porque não sois de Deus.



8,48-59 Antes de Abraão existir, EU SOU

48 … és um samaritano e que tens demónio … Agora é que estamos certos de que tens demónio!
Abraão morreu, os profetas também, e tu dizes: Se alguém observar a minha palavra, nunca
experimentará a morte… 53 Afinal, quem é que tu pretendes ser? … 56 Abraão, vosso pai,
exultou pensando em ver o meu dia; viu-o e ficou feliz. 57 Disseram-lhe, então, os judeus: Ainda
não tens cinquenta anos e viste Abraão? 58 Jesus respondeu-lhes: Em verdade, em verdade vos
digo: antes de Abraão existir, EU SOU! 59 Então, agarraram em pedras para lhe atirarem. Mas
Jesus escondeu-se e saiu do templo.



VISÃO 
E CEGUEIRA

(9,1-12)



Jekel, B. (2008). Jesus cura o homem cego [Óleo sobre tela]. 
Brian Jekel Collection.

9,1-12    Cura de um cego                                              

1 Ao passar, Jesus, viu um homem cego de nascença.
2 Os seus discípulos perguntaram-lhe, então: Rabi,
quem foi que pecou, ele, ou os seus pais, para que
tivesse nascido cego? 3 Jesus respondeu: Não pecou ele,
nem os seus pais, mas foi assim para se manifestarem
nele as obras de Deus. 4 Temos de realizar as obras
daquele que me enviou enquanto é dia. Vem aí a noite,
em que ninguém pode atuar. 5 Enquanto estou no
mundo, sou a luz do mundo. 6 Dito isto, cuspiu no chão,
fez barro com a saliva, ungiu-lhe os olhos com o barro
7 e disse-lhe: «Vai lavar-te na piscina de Siloé» - que
quer dizer Enviado. Ele foi, lavou-se e regressou a ver.
8 Então, os vizinhos e os que costumavam vê-lo antes a
mendigar perguntavam: «Não é este o que estava
sentado a mendigar?» 9 Uns diziam: «É ele mesmo!»
Outros afirmavam: «Não é! É outro parecido com ele».
Ele, porém, dizia: «Sou eu mesmo!» 10 Então,
perguntaram-lhe: «Como foi que os teus olhos se
abriram?» 11 Ele respondeu: «o homem, chamado
Jesus, fez barro, ungiu-me os olhos e disse-me: ‘Vai à
piscina de Siloé e lava-te.’ Então eu fui, lavei-me e
comecei a ver!» 12 Perguntaram-lhe: «Onde está Ele?»
Ele respondeu: «Não sei.»

(Mt 9,27-31; 20,29-34; Mc 8,22-26; 10,46-53; Lc 18,35-43)



 Enquadrado no livro dos sinais de misericórdia e de poder salvador. Tema fundamental é o 
“ver”, discernir, entender, crer. Ver Jesus e os seus atos, como revelação do seu ser e 
missão.

 “Ver” leva a tomadas de posição muito distintas e decisivas que provocam divisão: oposição 
ou adesão; repressão e propósitos de eliminação, ou entusiasmo e apoio. Perante Jesus, é 
cada vez mais necessário tomar posição.



1 Ao passar, Jesus, viu um homem cego de nascença. 2 Os seus discípulos perguntaram-lhe,                    
então: Rabi, quem foi que pecou, ele, ou os seus pais, para que tivesse nascido cego? 3 Jesus respondeu: 
Não pecou ele, nem os seus pais, mas foi assim para se manifestarem nele as obras de Deus. 4 Temos de 
realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem aí a noite, em que ninguém pode atuar. 5
Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo.  

 Uma pergunta preliminar: Se este homem nasceu cego, de quem é a culpa, dele ou dos
pais?

 Jesus rejeita este raciocínio. Mesmo na fragilidade humana se revela o poder misericordioso
de Deus.

 Outro nível de discussão: Jesus é a luz do mundo e veio para iluminar. A cura do cego é
exemplo dessa missão.

 A menção das trevas alude ao termo dessa missão na terra. Este é o tempo de revelar a
presença salvadora de Deus.



6 Dito isto, cuspiu no chão, fez barro com a saliva, ungiu-lhe os olhos com o barro                              
7 e disse-lhe: «Vai lavar-te na piscina de Siloé» - que quer dizer Enviado. Ele foi, lavou-se e 
regressou a ver.

 O gesto de cura de Jesus: uso da mentalidade que conferia caraterísticas medicinais à saliva.

 Saliva com o pó da terra para formar o “barro” e ungir os olhos do cego: comunicação do
ser de Jesus e alusão ao ato da criação do ser humano “do pó da terra” (Gn 2,7). Jesus
coloca nos olhos do cego o projeto de Deus para o ser humano.

 Manda-o lavar-se na piscina de Siloam/Siloé (o Enviado). O barro criacional, só se entende a
partir da lavagem com a água do “Enviado”.

 Caraterização do cristão: ver e entender, a partir do projeto criacional de Deus, passando
pela pessoa humana (o Verbo encarnado) de Jesus, e lavado nas águas do batismo.



9,13-34     Recusa de ver e aceitação da Luz

13 Levaram aos fariseus o que fora cego. 14 Ora, o dia em que Jesus tinha feito barro e lhe abrira
os olhos era sábado. 15 Os fariseus perguntaram-lhe, de novo, como tinha começado a ver. Ele
respondeu-lhes: «Pôs-me barro nos olhos, lavei-me e fiquei a ver.» 16 Diziam então alguns dos
fariseus: «Esse homem não é de Deus, pois não observa o sábado.» Outros, porém, replicavam:
«Como pode um homem pecador realizar tais sinais?» Havia, pois, divisão entre eles. 17
Perguntaram, então, novamente ao cego: «E tu que dizes dele, uma vez que te abriu os olhos?» Ele
respondeu: «É um profeta!»

18 Ora, os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e agora via, enquanto não chamaram
os pais do que tinha começado a ver. 19 Perguntaram-lhes então: «É este o vosso filho, que vós
dizeis ter nascido cego? Então como é que agora vê?» 20 Os pais responderam: «Sabemos que
este é o nosso filho e que nasceu cego; 21 não sabemos, porém como é que agora vê, nem quem
lhe abriu os olhos. Perguntai-lhe a ele. Já tem idade para falar por si.» 22 Os pais responderam
assim por terem medo dos judeus. Com efeito, os judeus já tinham combinado expulsar da
sinagoga quem confessasse que Jesus era o Cristo. 23 Por isso é que os pais disseram: «Já tem
idade, perguntai-lhe a ele».



9,13-34     Recusa de ver e aceitação da Luz

24 Chamaram, então, novamente o que fora cego, e disseram-lhe: «Dá glória a Deus! Nós
sabemos que esse homem é pecador!» 25 Ele, porém, respondeu: «Se é pecador, não sei. Só sei
que era cego e agora vejo.» 26 Eles insistiram: «O que é que Ele te fez? Como é que te abriu os
olhos?» 27 Respondeu-lhes: «Já vos disse, e não destes ouvidos. Por que desejais ouvir outra vez?
Porventura também quereis ser seus discípulos?» 28 Injuriaram-no, então, dizendo: «Discípulo
dele és tu! Nós somos discípulos de Moisés! 29 Sabemos que Deus falou a Moisés; mas, quanto a
esse, não sabemos donde é!» Replicou-lhes o homem: 30 «Pois isso é que é espantoso: que vós
não saibais de onde ele é, e me tenha dado a vista! 31 Sabemos que Deus não atende os peca-
dores, mas, se alguém é piedoso e faz a sua vontade, a esse atende. 32 Jamais se ouviu dizer que
alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. 33 Se este não viesse de Deus, não poderia
fazer nada.» 34 Responderam-lhe: «Tu nasceste todo em pecados e queres ensinar-nos?» E
puseram-no fora.



9,13-34     Recusa de ver e aceitação da Luz

35 Jesus ouviu dizer que o tinham expulsado e, quando o encontrou, disse-lhe: «Tu acreditas no
Filho do Homem?» 36 Ele respondeu: «E quem é, Senhor, para que eu acredite nele?» 37 Disse-lhe
Jesus: «Já o viste. É aquele que está a falar contigo.» 38 Então, exclamou: «Creio, Senhor!» E
prostrou-se diante dele.

39 Jesus declarou: «Foi para um julgamento que eu vim a este mundo: para que aqueles que não
veem, vejam, e para que os que veem fiquem cegos.» 40 Alguns fariseus que estavam com Ele
ouviram isto e perguntaram-lhe: «Acaso somos, também nós, cegos?» 41 Jesus respondeu-lhes:
«Se fôsseis cegos, não estaríeis em pecado; mas, como dizeis que vedes, o vosso pecado
permanece.»



13 Levaram aos fariseus o que fora cego. 14 Ora, o dia em que Jesus tinha feito                    
barro e lhe abrira os olhos era sábado. 15 Os fariseus perguntaram-lhe, de novo, como 
tinha começado a ver. Ele respondeu-lhes: «Pôs-me barro nos olhos, lavei-me e fiquei a 
ver.» 16 Diziam então alguns dos fariseus: Esse homem não é de Deus, pois não observa o 
sábado. Outros, porém, replicavam: Como pode um homem pecador realizar tais sinais? 
Havia, pois, divisão entre eles. 17 Perguntaram, então, novamente ao cego: E tu que dizes 
dele, uma vez que te abriu os olhos? Ele respondeu: É um profeta!

 O sinal de Jesus choca com a lei do Sábado. Por isso, não pode ser um sinal de Deus, pois
não respeita as prescrições da Lei: “Esse homem não é de Deus, pois não observa o sábado”.

 Gera-se divisão: “Como pode um homem pecador realizar tais sinais?”. Aquele que agora vê
não tem dúvidas: “é um profeta”.



18 Ora, os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e agora via, enquanto               
não chamaram os pais do que tinha começado a ver. 19 Perguntaram-lhes então: «É este o 
vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Então como é que agora vê?» 20 Os pais 
responderam: «Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego; 21 não sabemos, 
porém como é que agora vê, nem quem lhe abriu os olhos. Perguntai-lhe a ele. Já tem idade 
para falar por si.» 22 Os pais responderam assim por terem medo dos judeus. Com efeito, 
os judeus já tinham combinado expulsar da sinagoga quem confessasse que Jesus era o 
Cristo. 23 Por isso é que os pais disseram: «Já tem idade, perguntai-lhe a ele». 

 As autoridades não podem aceitar a evidência: põem tudo em causa. O encontro com os
pais revela outro obstáculo: o medo.

 Vontade de não ver e de proibir de ver: o pior de todos os pecados: “blasfémia contra o
Espírito Santo” (Mc 4,28-30). Não aceitam as evidências, porque não as admitem.



24 Chamaram, então, novamente o que fora cego, e disseram-lhe: «Dá glória a Deus! Nós                 
sabemos que esse homem é pecador!» 25 Ele, porém, respondeu: «Se é pecador, não sei. Só sei que era 
cego e agora vejo.» 26 Eles insistiram: «O que é que Ele te fez? Como é que te abriu os olhos?» 27
Respondeu-lhes: «Já vos disse, e não destes ouvidos. Por que desejais ouvir outra vez? Porventura também 
quereis ser seus discípulos?» 28 Injuriaram-no, então, dizendo: «Discípulo dele és tu! Nós somos discípulos 
de Moisés! 29 Sabemos que Deus falou a Moisés; mas, quanto a esse, não sabemos donde é!» Replicou-
lhes o homem: 30 «Pois isso é que é espantoso: que vós não saibais de onde ele é, e me tenha dado a 
vista! 31 Sabemos que Deus não atende os pecadores, mas, se alguém é piedoso e faz a sua vontade, a 
esse atende. 32 Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. 33 Se este 
não viesse de Deus, não poderia fazer nada.» 34 Responderam-lhe: «Tu nasceste todo em pecados e 
queres ensinar-nos?» E puseram-no fora.  

 O testemunho do cego perante as autoridades: A experiência do “ver” dos primeiros
discípulos. A evidência do “ver/experimentar” e a negação de tudo para defender o poder
ou aos interesses pessoais e de grupo.

 As autoridades permanecem no seu pedestal petrificado. O homem de olhos abertos tem
ainda uma etapa a percorrer. Esse é o objeto do seu segundo encontro com Jesus.



35 Jesus ouviu dizer que o tinham expulsado e, quando o encontrou, disse-lhe:                      
Tu acreditas no Filho do Homem? 36 Ele respondeu: E quem é, Senhor, para que eu acredite 
nele? 37 Disse-lhe Jesus: Já o viste. É aquele que está a falar contigo. 38 Então, exclamou: 
Creio, Senhor! E prostrou-se diante dele.

 Como na cura do paralítico na piscina dos pórticos (5,1-8) e no juízo/salvação da mulher
(8,1-11). A cura (sinal) é o primeiro passo para uma nova atitude de vida. O verdadeiro
“milagre” acontece no encontro pessoal com Jesus.

 A fé não é só esforço pessoal. Jesus vem mesmo ao seu encontro pessoalmente. Sem esse
encontro, tudo seria inútil: revelação e profissão de fé.

 “Tu acreditas no Filho do Homem?”: A fé da Igreja passa através da humanidade de Jesus e
pela sua missão como Salvador de Deus. Disponibilidade para aceitar: “E quem é, Senhor,
para que eu acredite nele?”.



 Resposta de Jesus é idêntica à revelação à mulher de Samaria: “Já o viste. É aquele que está

a falar contigo”. Resultado do contato direto com a humanidade divina de Jesus. A

exclamação de Job: “Os meus ouvidos tinham ouvido falar de ti, mas agora vêem-te os meus

próprios olhos.” (Jb 42,5). Realização do processo contido na bem-aventurança “Felizes os de

coração puro, porque verão a Deus” (Mt 5,8).

 Antecipa o processo de fé do discípulo Tomé: “Creio, Senhor! E prostrou-se diante dele”.



39 Jesus declarou: Foi para um julgamento que eu vim a este mundo: para que                          
aqueles que não veem, vejam, e para que os que veem fiquem cegos. 40 Alguns fariseus 
que estavam com Ele ouviram isto e perguntaram-lhe: Acaso somos, também nós, cegos? 
41 Jesus respondeu-lhes: Se fôsseis cegos, não estaríeis em pecado; mas, como dizeis que 
vedes, o vosso pecado permanece.

 Resumo e sentido de toda a narração (e da sua missão). O encontro com Jesus exige
discernimento sério e honesto, um novo “ver”, mas igualmente uma decisão fundamental
de vida. Todos os sinais podem ajudar, mas servem apenas para levar ao encontro com o
próprio Senhor e Deus.

 O pior, neste caminho, é a falta de abertura para se colocar em causa, com aquilo que já se
sabe (já se “vê”), já se possui ou domina, para que seja possível repartir, reaprender e ver de
um modo novo.

 E o caminho é sempre a “humanidade” de Jesus o revelador do Pai.



JESUS, 
O BOM PASTOR

[10,1-21]



 A imagem do pastor é comum na literatura antiga para falar dos líderes políticos                                  

e religiosos: cuida do povo, proporciona proteção, condições de vida, defesa e justiça.

 Na Bíblia, surge sobretudo nos profetas do exílio, Jeremias e Ezequiel (Jr 23,1-6; 25,34-38; Ez

34,1-31. Cf. Sl 23).

 Juízo crítico dos chefes do povo:

* Anúncio da vinda de Deus como Pastor do seu povo;

* Juízo entre as ovelhas, para garantir a justiça;

* Anúncio da vinda de um Pastor único à imagem de David.



 Em Jo 10, estas perspetivas estão bem presentes:

* Polémica contra as autoridades;

* Confirmação da autoridade de Jesus, Bom Pastor;

* Reinterpretação da imagem do pastor e da sua missão.

 O tema específico do Bom Pastor não ocupa todo o texto:

* Jesus como Porta do rebanho (10,1-10);

* Jesus Bom Pastor (10,1-11-21);

* Rejeição de Jesus como enviado de Deus (10,22-42).

 Dificuldade de compreender, hoje esta imagem e a sua importância, como tema da

liderança, da liberdade e da autoridade.



JESUS,
A PORTA

(10,1-10)



Handel, A. (1946) “Eu sou o Bom Pastor” [Vitral].
Ashfield, Nova Gales do Sul, Austrália; Igreja de São João Batista.

1 «Em verdade, em verdade vos digo: quem não entra
pela porta no redil das ovelhas, mas trepa por outro
lado, é um ladrão e salteador. 2 Aquele que entra pela
porta é o pastor das ovelhas. 3 A esse o porteiro abre e
as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama pelos nomes
as ovelhas que são suas e condu-las para fora. 4 Depois
de fazer sair todas as que são suas, vai à frente delas, e
as ovelhas seguem-no, porque conhecem a sua voz. 5
Nunca seguirão um estranho; pelo contrário, fugirão
dele, porque não conhecem a voz dos estranhos.» 6
Jesus propôs-lhes esta comparação, mas eles não
compreenderam o que lhes dizia.

7 Então, Jesus retomou a palavra e afirmou: «Em ver-
dade, em verdade vos digo: Eu sou a porta das ovelhas.
8 Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e
salteadores, mas as ovelhas não os escutaram. 9 Eu sou
a porta. Se alguém entrar por mim será salvo; há de
entrar e sair e achará pastagem. 10 O ladrão não vem
senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que
tenham vida e a tenham em abundância.



1 «Em verdade, em verdade vos digo: quem não entra pela porta no redil das ovelhas,                 
mas trepa por outro lado, é um ladrão e salteador. 2 Aquele que entra pela porta é o pastor       
das ovelhas. 3 A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama pelos nomes as 
ovelhas que são suas e condu-las para fora. 4 Depois de fazer sair todas as que são suas, vai à 
frente delas, e as ovelhas seguem-no, porque conhecem a sua voz. 5 Nunca seguirão um 
estranho; pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos.»  6 Jesus 
propôs-lhes esta comparação, mas eles não compreenderam o que lhes dizia.

 Tom polémico contra os pastores atuais e precedentes, na linha dos profetas. Quem não 
entra pela Porta é ladrão.

 A relação com o Pastor é de conhecimento pessoal, confiança-seguimento e conhecimento 
pessoal: Jesus conhece as que são suas e elas conhecem a voz dele.

 Eles “não compreenderam”, porque não aceitam que Jesus seja o enviado em nome do 
Pastor-Deus.



7 Então, Jesus retomou a palavra e afirmou: «Em verdade, em verdade vos digo:                         
Eu sou a porta das ovelhas. 8 Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores, 
mas as ovelhas não os escutaram. 9 Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim será salvo; há de 
entrar e sair e achará pastagem. 10 O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu 
vim para que tenham vida e a tenham em abundância.  

 Jesus, a Porta para a vida. Como nos sinais, há que passar pela sua realidade de Filho do 
Homem e Filho de Deus, para chegar ao rebanho do Pai, à Vida.

 Quem não entra por esta porta, não é pastor, mas ladrão que entre naquilo que não lhe 
pertence. Muitos pretenderam ser pastores e apenas trouxeram destruição e morte.

 A porta é para entrar e sair, como expressão de liberdade, mas também na dimensão de 
envio e missão.



10,11-21     Jesus, o Bom Pastor

11 Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. 12 O mercenário, o que não é pastor, a
quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo e abandona as ovelhas e foge, enquanto o lobo as arrebata e
dispersa, 13 porque é mercenário e não se preocupa com as ovelhas. 14 Eu sou o bom pastor: conheço as
minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem-me, 15 como o Pai me conhece e eu conheço o Pai; e dou a
minha vida pelas ovelhas.

16 Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também essas é necessário que eu conduza: ouvirão
a minha voz; e haverá um só rebanho e um só pastor. 17 Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida,
para tomá-la de novo. 18 Ninguém ma tira, mas sou eu mesmo que a dou. Tenho poder para a dar e poder
para a retomar. Tal é o mandamento que recebi de meu Pai.»

19 De novo surgiu uma divisão entre os judeus, por causa destas palavras. 20 Muitos deles diziam: «Tem um
demónio e está fora de si; por que lhe dais ouvidos?» 21 Outros diziam: «Estas coisas não são de um
possesso. Acaso pode um demónio abrir os olhos aos cegos?»



11 Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. 12 O mercenário,                              
o que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo e abandona as ovelhas e foge, 
enquanto o lobo as arrebata e dispersa, 13 porque é mercenário e não se preocupa com as ovelhas. 
14 Eu sou o bom pastor: conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem-me, 15 como o 
Pai me conhece e eu conheço o Pai; e dou a minha vida pelas ovelhas. 

 Agora entra diretamente na imagem do Pastor, já iniciada no tema da porta. Os dois temas 
estão ligados, como imagem. A porta dá acesso à vida, mas Jesus é também guia e condutor.

 A primeira caraterística do Pastor que vem do Pai é dar a vida: “O bom pastor dá a sua vida 
pelas ovelhas”. Jesus pode dar a vida de modo especial, porque a vida do Pai reside nele. 

 A ligação do discípulo com o Pai passa por Jesus, segundo o esquema: “como o Pai me 
conhece… também eu conheço… e dou a vida”.

 Polémica com os que pretendem ser pastores como mercenários. O grande problema do 
pastor-líder: a manipulação do dom e da função para serviço próprio.



16 Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também essas é necessário                    

que eu conduza: ouvirão a minha voz; e haverá um só rebanho e um só pastor. 17 Por isso o Pai 

me ama, porque dou a minha vida, para tomá-la de novo. 18 Ninguém ma tira, mas sou eu 
mesmo que a dou. Tenho poder para a dar e poder para a retomar. Tal é o mandamento que 
recebi de meu Pai.

 Reunir as ovelhas dispersas: objetivo de Deus no contexto do exílio. Essa preocupação tem 

agora, um significado novo e universal.

 O dar a vida e retomá-la, será tema do discurso de Jesus na última ceia: entregar e 

recuperar as vestes; testemunho maior do amor, que é dar a vida por aqueles que se ama.



19 De novo surgiu uma divisão entre os judeus, por causa destas palavras.                       
20 Muitos deles diziam: Tem um demónio e está fora de si; por que lhe dais ouvidos?  
21 Outros diziam: Estas coisas não são de um possesso. Acaso pode um demónio abrir 
os olhos aos cegos?

 A apresentação de Jesus como o Pastor, enviado de Deus provoca, de novo, rejeição e
adesão, realçando a necessidade de decisão, que carateriza esta parte do evangelho.

 A credibilidade do anúncio de Jesus passa pelo testemunho da caridade: abriu os olhos ao
cego. Este é o papel dos sinais.



JESUS 
REJEITADO COMO 

FILHO DE DEUS
FESTA DA DEDICAÇÃO DO TEMPLO

(10, 22-42)



Tissot, J. (1886-1894). Jesus é levado ao Sinédrio.
[Aguarela opaca sobre grafite em papel tecido cinza]. Nova Iorque; Brooklyn Museum.

22 Em Jerusalém celebrava-se, então, a festa da
Dedicação do templo. Era Inverno. 23 Jesus
caminhava no templo, no pórtico de Salomão.
24 Rodearam-no, então, os judeus e começaram a
perguntar-lhe: «Até quando nos deixarás em
suspenso? Se tu és o Cristo, diz-nos claramente».
25 Jesus respondeu-lhes: «Disse-vos, mas não
acreditais. As obras que eu faço em nome de meu
Pai dão testemunho de mim; 26 mas vós não
acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. 27
As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu
conheço-as e elas seguem-me. 28 Eu dou-lhes a
vida eterna: jamais hão de perecer e ninguém as
arrancará da minha mão. 29 O meu Pai, que mas
deu, é maior do que tudo e ninguém pode
arrebatá-las da mão do Pai. 30 Eu e o Pai somos
um.»



10,22-42     Jesus rejeitado como Filho de Deus

31 Os judeus pegaram de novo em pedras para o apedrejarem. 32 Jesus disse-lhes: «Mostrei-vos
muitas obras boas da parte do Pai; por qual dessas obras me apedrejais?» 33 Responderam-lhe os
judeus: «Não te queremos apedrejar por qualquer obra boa, mas por uma blasfémia, pois tu,
sendo homem, a ti próprio te fazes Deus». 34 Jesus respondeu-lhes: «Não está escrito na vossa Lei:
‘Eu disse: vós sois deuses’? 35 Ora, se chamou deuses àqueles a quem se dirigiu a palavra de Deus
- e a Escritura não se pode abolir - 36 a mim, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo, como é
que dizeis: ‘Tu blasfemas’, por Eu ter dito: ‘Sou Filho de Deus’? 37 Se não faço as obras do meu Pai,
não creiais em mim; 38 mas, se as faço, se não acreditais em mim, acreditai nas obras, para que
reconheçais e compreendais que o Pai está em mim e eu no Pai.»

39 Por isso procuravam de novo prendê-lo, mas Ele escapou-se-lhes das mãos. 40 Depois, voltou a
retirar-se para a margem de além-Jordão, para o lugar onde, ao princípio, João tinha estado a
batizar, e ali permaneceu. 41 Muitos vieram ter com Ele e diziam: «Realmente João não realizou
nenhum sinal, mas tudo quanto João disse deste era verdade.» 42 E ali muitos acreditaram nele.



 Toda esta grande secção do evangelho termina na celebração da festa da Hanukah que
celebrava a reabertura do templo, no tempo dos Macabeus. É sobretudo a festa da luz e do
templo.

 O conflito entre Jesus e as autoridades, vai assumindo dimensões extremas claramente

orientadas para a eliminação de Jesus.

 Jesus confirma e reafirma a sua identidade e missão como enviado de Deus de uma forma

nova e impensável, dentro do modo de ver judaico: “Eu e o Pai somos um” (10,30); “o Pai

está em mim e eu no Pai” (10,38).



 A repressão é proporcional ao testemunho de Jesus e manifesta-se nas tentativas de prisão

(10,39) e apedrejamento (10,31).

 No entanto, muitos entendem e aderem. Jesus vê nesses a formação do pequeno rebanho

que há de crescer: “vós não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas

ovelhas escutam a minha voz, eu conheço-as e elas seguem-me. Eu dou-lhes a vida eterna:

jamais hão de perecer e ninguém as arrancará da minha mão” (10,26-28).

 Entretanto Jesus deixa Jerusalém e refugia-se nas margens do rio Jordão, onde tudo tinha

começado, com o batismo de João Batista “e muitos acreditaram nele” (10,39-42).



Quaresma: Oração do Bom Pastor

Bendito sejas, Senhor Jesus, 

Bom Pastor, que nos conduzes 

à fonte da Vida, que brota do teu Coração 

aberto na cruz, para salvação do mundo.

Abre os nossos olhos para te reconhecermos

como enviado do Pai, dador do Espírito

que nos reúne na tua Igreja,

para testemunharmos juntos o teu amor 

que reconcilia e constrói 

a fraternidade e a paz.

Faz-nos escutar o clamor dos pobres,

de quem sofre fome, dor e abandono,

para partilharmos com quem precisa

o pão que o Pai nos dá generosamente.

Faz-nos ir em teu nome e com o teu Espírito

em busca de quem se perde na estrada,

sem julgar, condenar ou excluir,

mas anunciando sempre o teu amor,

que a todos chama acolhe e reúne,

para que se cumpra o desejo do Pai

e haja um só rebanho e um só Pastor.

Amem.



Cântico: Fica entre nós

Fica entre nós, Senhor, neste dia, 

fica entre nós, e em paz viveremos. 

Fica entre nós, dá-nos Tua luz: 

a noite jamais há-de vir. 

Fica entre nós, dá-nos Tua luz, n

os caminhos do mundo, Senhor. 

Quero, Senhor, as minhas mãos dar-Te, 

quero, Senhor, meu ser entregar-Te. 



ENCONTRO 1
Introdução.
“Vinde ver” (1, 1-58)


