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Resumo: Este artigo, a partir de uma 
consideração introdutória à questão da 
unidade nos escritos joanimos, procura 
apresentar uma base para a compreensão 
ampla do amor ao próximo. Considera 
o amor ágape como elo entre o mundo 
espiritual e o material, projetando a teo-
logia joanina como uma contraposição ao 
dualismo grego.

AbstRAct: This article, starting from an 
introductory consideration on the question 
of  unity of the Johanine writings, seeks to 
present a basis for a broader understanding  
of the notion o love for the neighbour. It 
considers the agape love as the link be-
tween the spiritual and the material worlds, 
projecting  the Johanine theology as in 
opposition to  Greek dualism.

IntRodução

Por muito tempo, a maior parte dos 
críticos do Novo Testamento concordou 
que o Apocalipse, as epístolas joaninas e o 
Quarto Evangelho compartilhavam de uma 
autoria comum atribuída ao apóstolo João. 
Mais recentemente, no entanto, houve uma 
tendência dos exegetas de se descartar a 
paternidade literária do discípulo amado, 
preferindo falar de uma “escola joanina” 
comum a todos estes documentos.1 Mesmo 
assim, o grau de “joanismo” é tão dispu-
tado entre os adeptos da Formkritik ou 
Formgeschichte que se adotássemos seus 
pressupostos seria quase impossível falar 
de uma teologia comum a todos estes do-
cumentos. 

Contudo, percebemos que o texto nos 
oferece elementos sólidos para falar com 
segurança de uma legítima “Teologia de 
João” por detrás das epístolas, do Evange-
lho e, também, do Apocalipse.2 Ainda que 

adotemos um ou outro conceito exposto 
pelos adeptos da “escola joanina”, temos 
razões suficientes para abordar o corpus 
como um todo e, ainda que nos detenhamos 
mais na primeira epístola de João, usaremos 
o Evangelho, o Apocalipse e as demais 
epístolas como ferramentas hermenêuticas 
na compreensão contextual do que é ali 
dito acerca do amor ao próximo conforme 
o entendimento do discípulo amado.

Não é objetivo deste artigo tratar das 
falhas já apontadas por alguns neste tipo de 
abordagem crítica que nega a historicidade 
bíblica ou exagera o papel da comunidade 
como autora dos tratados.3  Também não 
abordaremos a problemática da questão au-
toral do corpus joanino, embora, a despeito 
das críticas levantadas por Holtzmann4, 
Wilson5  e Dodd6 , tenhamos motivos para 
preferir a posição tradicional que sustenta 
João, o filho de Zebedeu, como autor destes 
cinco tratados.7

Antecedentes duAlístIcos

O problema do dualismo em João é 
reconhecidamente complexo.8  A grande 
questão ainda parece ser a da influência ou 
não do pensamento helênico e do gnosticis-
mo (especialmente a literatura hermética) 
sobre seus escritos. P. Ricca resumiu bem 
a posição dos vários autores começando 
por Schweitzer, passando por Bultmann 
e chegando até Preiss que, a despeito das 
divergentes opiniões, constroem um quadro 
bastante helênico da teologia de João.9 

A tese de O. Böcher10, publicada origi-
nalmente em 1965, foi uma das pioneiras 
em propor que o fundo contextual do 
dualismo joanino estaria não nos escritos 
judaicos posteriores ou no dualismo grego, 
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mas, sobretudo, no Antigo Testamento. Sua 
argumentação bem fundamentada, embora 
enfrentasse o descaso de alguns autores 
como Ladd11 , acabou espelhando a conclu-
são posterior de outros estudos mais recentes 
(especialmente sobre Qumran12 ) que redes-
cobriam as raízes essencialmente judaicas 
da teologia de João e suas descontinuidades 
em relação ao mundo grego.13 

Ainda que no Quarto Evangelho e 
no Apocalipse seja possível perceber o 
predomínio de um dualismo vertical – o 
mundo superior de cima e o inferior de 
baixo14  – a Primeira Epístola insiste num 
dualismo ético-horizontal voltado para 
o dia-a-dia da comunidade. Os sinóticos 
também apresentavam tal formatação 
dualista-horizontal, porém, contrastando o 
mundo presente com o mundo porvir. Em 
João, no entanto, não encontramos uma tal 
perspectiva extremamente dicotomista que 
divide o hoje e o amanhã escatológico. Em 
sua primeira epístola, o mundo (kosmos), 
embora representando tudo o que é contrá-
rio a Deus e a Cristo (2:15 e 16; 4:5; 5:4 e 
5), torna-se ele mesmo o objeto maior do 
amor divino (2:2, 4:9 e 14) e ambiente de 
convivência entre os “filhos de Deus e os 
filhos do Diabo” (3:10), ou, aqueles que 
andam na luz (phôs) e na retidão (dikaio-
sunê) com os que amam as trevas (scotia) 
e a injustiça (adikia). É evidente que isto 
também espelha de modo adequado a cos-
movisão exposta no Quarto Evangelho e no 
Apocalipse, embora como dissemos, não é 
um dualismo horizontal o que predomina 
naqueles escritos (compare Jo 3:16 com Ap 
11:15; Jo 17:11 com Ap 14:3).

o pRoblemA de fundo

Tomando tais alusões ao dualismo ético-
horizontal presente na primeira Epístola 
de João, é possível compreender esta te-
mática como o problema de fundo imerso 
em todo o texto. Em linguagem moderna, 
poderia dizer que sua teologia do amor é 
comuniária e essencialmente eclesiológica. 
Sua intenção é responder ao problema da 
verdadeira identidade cristã: “Como iden-
tificar os que procedem de Deus e os que 
não procedem?”

De imediato o texto retira o leitor da at-
mosfera de um “comunitarianismo” extre-
mado onde o que importa é o bem comum, 
mesmo que este esteja em desacordo com 
a vontade de Deus. Essa visão romântica 
e pouco teológica parece descartada à luz 
de textos como 1 João 5:16; 2 João 7, 10, 
11; e Apocalipse 2:9, 14.

O discurso do amor comunitário é aná-
logo à preocupação doutrinária com a men-
sagem que receberam de Cristo: “Amados, 
não deis crédito a qualquer espírito, antes, 
provai os espíritos, se procedem de Deus, 
porque muitos falsos profetas têm saído 
pelo mundo afora” (4:1). Esta advertência 
contra os falsos profetas estabelece que o 
relacionamento entre os membros não deve 
estar acima do relacionamento com Deus. 
Veja com notas explicativas a seqüência 
de um dos imperativos do amor: “O seu 
mandamento [de Deus] é este: [em primeiro 
lugar] que creiamos [doutrina] em o nome 
do Seu Filho e [em segundo lugar] que 
amemos uns aos outros, segundo o man-
damento que nos deu” (1Jo 3:24). 

Segundo o pensamento joanino, seguir 
a um “falso profeta” equivale a romper 
relações com Deus e com a salvação por 
Ele oferecida (1Jo 4:1-6 e 2Jo 10-11). 
A adesão a qualquer segmento herético 
reflete a quebra da aliança e da adesão 
ao Deus verdadeiro. Sendo assim, o  des-
mascaramento dos falsos mestres, com a 
conseguinte revelação dos legítimos filhos 
da luz se fazia mais do que urgente. Afinal, 
o anticristo, pai de todos os apóstatas, 
já estava operando em sua estratégia de 
engano (4:3).

É mister, no entanto, relembrar ao leitor 
moderno que os recentes debates acerca 
do pluralismo religioso e o encontro das 
religiões não estavam em voga no contexto 
da comunidade joanina. Se pretendemos 
recuperar o pensamento original do autor, 
devemos ter em conta a imagem de um fiel 
pastor cuidando de um rebanho cujas ove-
lhas já haviam conhecido a luz, mas ainda 
corriam o risco de se desviarem dela, como 
outros o fizeram, devido ao surgimento de 
grupos dissidentes dentro da Igreja. Note 
que a dissidência não era meramente por 
questões administrativas, embora 2João 
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9-12 pareça acenar para este problema, 
mas por questões de doutrinas “estranhas”, 
sobretudo na área da cristologia (4:2, 18-
20).15 

Qual é pois, segundo João, a caracte-
rística básica dos verdadeiros cristãos? O 
amor, sem dúvida. Não obstante, a óbvia 
resposta a esta pergunta perpassa primeira-
mente uma via contemplativa, firmando-se 
num esquema prático e empiricamente 
identificável. Em primeiro lugar, fala-se 
da permanência constante do homem em 
Deus, para que Deus, com tudo que Lhe diz 
respeito possa permanecer no homem. Nas 
palavras do apóstolo: “Nisto conhecemos 
que permanecemos nele (en autô menomen) 
e ele em nós” (4:13), uma possível alusão 
ao discurso da videira e os ramos na segun-
da metade do Quarto Evangelho (“meínate 
en emoi”, 15:4a).

A práxis comunitária é, para João, o 
elemento empírico e verificável desta 
“permanência”. Note-se que o discurso da 
videira já mencionava algo alusivo a “dar 
bons frutos”(15:2). Tal verificação dá-se 
num triângulo ético no qual nenhuma das 
partes pode ser considerada dispensável:

 
          Amor

Justiça           Fé (relacional 
e

         doutri-
nária)

o AmoR ÁgApê

O tema do amor ágapê predomina na 
epístola como predicativo daqueles que 
procedem de Deus.16 Tomando o amor a 
Deus como um pressuposto comum e in-
discutível dos destinatários, a epístola não 
traz nenhum imperativo semelhante ao de 
Deuteronômio 6:5 que sugira aos membros 
da comunidade amarem ao Pai, ao Filho ou 
ao Espírito Santo. Pelo contrário, trabalha-
se com a hipótese de que todos, de uma 
forma ou de outra, pretendem que amam 

a Deus e, desta forma, já pertencem a Ele. 
Portanto, o escrutínio, em busca da verda-
deira pertença deve emergir de uma auto-
análise que o autor então sugere: “Aquele 
que ama a Deus [ou que julga amá-lo], ame 
também seu irmão” (4:21).

Mas, seria o amor um atributo exclusivo 
daqueles que são da luz e da justiça? Uma 
análise imparcial do problema indica que 
“não”. Enquanto sentimento inerente ao ser 
humano, o amor pode pertencer a todos os 
homens, quer sejam aliados de Cristo ou do 
Anticristo. E João mostra-se sabedor disto. 
Note que seu discurso possibilita (embora 
não recomende) que o amor tenha por 
objeto elementos que não coadunam com 
a permanência em Deus: pode-se amar ao 
mundo (2:15), as trevas (Jo 3:19) ou até 
mesmo as glórias mundanas (Jo 12:43). 
E confiando na historicidade do relato de 
Mateus 5:47, pode-se imaginar João en-
tre aqueles que ouviram Jesus dizer: “Se 
amais apenas os que vos amam, que fazeis 
de extraordinário? Não fazem os pagãos a 
mesma coisa?”

Até mesmo os falsos profetas e os an-
ticristos poderiam amar aos seus adeptos. 
Logo, por que justamente a comunidade 
de Deus não demonstraria esse tipo de 
sentimento para com seus membros? A 
busca joanina pela diferença básica entre 
os de Deus e os do mundo não se vê, pois, 
satisfeita num único discurso sobre o “amar 
ao irmão”. Não que ele abandone o tema 
ou passe a considerá-lo de somenos impor-
tância, mas que desligado dos outros temas 
da justiça e da fé ele se torna incompleto. 
Embora nem todos os que amam procedam 
da luz, todos os que procedem da luz ne-
cessariamente amam. E não somente isto, 
mas praticam a justiça e mantêm a fé que 
são os acenos joaninos à doutrina pregada 
pelos apóstolos (1Jo. 2:27; 4:3).

fé e justIçA

A palavra dikaiosynê, cujo melhor cor-
respondente em português seria “retidão”, 
aparece no corpus joanino como sinônimo 
do andar em acordo com a Lei de Deus (1Jo 
2:4-6; 3:4-6, 22 etc.). Isso também espelha 
a visão judaica da Lei (Torah) “instrução” 
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ou “orientação”. Deixar-se guiar pela lei é 
andar num caminho reto, é ser justo. Como 
Cristo foi o único que andou perfeitamente 
neste caminho, só Ele pode, por Si mesmo, 
ser chamado “justo” (1Jo 2:1). Contudo, 
Ele confere Sua justiça que nos possibilita 
caminhar num “aperfeiçoamento contínuo” 
guiados pelo amor de Deus e o perdão dos 
nossos pecados (1Jo 2: 5; 4:17).

Contudo, não temos aqui uma idéia 
moralista ou demagógica concernente à 
justiça. Trata-se de um “proceder corre-
tamente”, ou, em outras palavras, “uma 
retidão prática” (1Jo 3:7). Por outro lado 
ainda, tal justiça não se traduz num cunho 
arbitrário-legalista. Ela é inspirada no 
amor de Deus pelo indivíduo. O mesmo 
amor que motiva e impulsiona a amar ao 
próximo e a obedecer aos mandamentos de 
Cristo (1Jo5:2). 

Deste modo, o amor ao próximo, 
embora não seja o totum da lei é o que 
simboliza o seu cumprimento e estabelece 
a sua importância na vida do crente. A 
negação disto é o pecado definido como 
anomian (1Jo 3:4), ou seja, viver como se 
não houvesse a Lei. Para recompor o lapso 
deixado por nossa imperfeição, surge o 
papel de Cristo como propiciação (ilasmos, 
1Jo 2:2)17  pelos nossos pecados e possibili-
tador do cumprimento da Lei por nós (1:7 
- 10 e 2: 1 - 6). O que a teologia joanina 
pretende dizer (e isso em consonância com 
Paulo) é que em Cristo a Justiça não é algo 
que Deus cobra do homem, mas antes, que 
lhe oferece para poder viver como convém 
àquele que foi justificado – cumprindo a 
lei e amando ao próximo (que são dois 
elementos intercambiáveis e inalienáveis 
na concepção joanina).

A apropriação deste poder justificador, 
entretanto, só advirá através da fé,18  que 
aqui aparece tanto no sentido de fides quae 
(doutrina) quanto no sentido de fides qua 
(relacionamento com Deus).19  Na epístola 
percebe-se uma interdependência cíclica 
entre os relacionamentos vertical (homem  

 Deus) e horizontal (homem  
homem e homem  credo cristológico). 
Para aqueles que conheceram o evangelho 
e estão na luz, um elemento já não é mais 
possível sem o outro.

Assim como o “amor ao próximo” 
torna-se o símbolo de toda a Lei, a confis-
são cristológica, no pensamento de João, 
torna-se o símbolo da Fé, e ambos resumem 
a Justiça.

o que é AmAR

A esta altura percebemos que o “amor 
ao próximo”, conforme apresentado na 
primira epístola de João, embora não negue 
um peculiar caráter “opcional”, ultrapassa 
a dimensão da escolha racional para tornar-
se, principalmente, um resultado da graça 
divina. Sua fonte transfere-se da alma (an-
tropologia hebraica20 ) para o ser de Deus. A 
adesão (sent. próprio do hebraico ahabih21 ), 
segundo esta teologia joanina, não é uma 
mera filiação partidária ou paixão por uma 
causa (coisa que os “do mundo” também 
podem ter); ela é, antes, uma aliança ou 
pacto com o próprio Deus. É aderir não a 
algo, mas a alguém. 

A partir deste ponto, podemos interpretar 
João com os olhos de Agostinho que entendia 
o Ágape joanino como uma pessoa.22  Aliás, 
note-se que, desde o evangelho e o Apo-
calipse, é comum para João personificar 
em Deus, os títulos que lhe atribuímos. E 
assim como o Logos e a Luz procederam 
do Pai, encarnando-se na figura histórica 
de Jesus Cristo, do mesmo modo o Amor 
manifestado entre os homens (4:9) é outra 
“figuração personificada” para falar do 
mistério da encarnação. Portanto, o dizer 
que o Amor procede de Deus (ê ágapê ek 
tou theou estin, 1Jo 4:7) é uma explícita 
referência à procedência de Cristo – o Pai 
– que é a única coisa que torna a divindade 
visível aos homens ( Jo 1:18; 6:46; :29; 
8:14; 8:42; 11:27, 16:28; 1Jo 4:3) e quando 
se diz “Deus é amor”(1Jo 4:8) paralelamen-
te se deve lembrar do dito “e o Verbo era 
Deus”(Jo 1:1).

O amor é, enfim, o Filho de Deus vindo 
ao mundo e o “permanecer” neste amor 
equivale a “andar como ele andou” (aman-
do ao próximo, cumprindo a justiça, obe-
decendo à Lei) e confessar o que ele é de 
fato, o Filho de Deus (1:6 e 4:2). Fazendo 
isto, trazemos para o presente a histórica 
encarnação salvadora, fazendo com que 
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ela deixe de ser exclusivamente um evento 
do passado para se tornar também uma 
atualizada comunhão com Deus.

conclusão

Como vimos, o amor não pode, por um 
lado, ser um tema abandonado, nem por ou-
tro, um discurso isolado. Se somos cristãos 
de fato, a mais autêntica cristologia bíblica 
deverá acompanhar este amor e a impor-
tância dada aos demais mandamentos da 
Lei de Deus deverá testemunhar de nossa 
fidelidade (ou adesão) ao Bem Maior, que 
é Cristo Jesus. Não amamos porque somos 
naturalmente bons, mas porque nascemos 
da graça. Não cumpriremos a lei para fazer-
nos “justos”, mas porque ele nos justificou 
com sua justiça. Não brilharemos porque 

temos luz própria, mas porque refletimos 
a luz que dEle procede.

Assim, a noção do amor como Leitmotiv 
da Teologia de João na sua primeira epístola 
leva-nos a entender mais as correlações 
estritas entre o mundo espiritual e o mundo 
material. João usa o amor como elo entre es-
ses dois setores, o que subentente uma con-
traposição àquela noção dualística dos gre-
gos. O mundo “de cima” pode ser visto aqui 
“em baixo” no relacionamento comunitário 
entre os filhos de Deus. João, ao contrário da 
pressuposição de alguns comentaristas, não 
seria um judeu helenista escrevendo para 
gregos, mas um judeu cristão apresentando 
a o dualismo ético do amor como o elemento 
(além da doutrina verdadeira) que estabelece 
a realidade visível dos que servem a Deus na 
história deste mundo. 
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