Programa de Qualidade de Vida
João, o discípulo amado
O único que ficou até a cruz
João, o discípulo amado
(Seu nome Yochanan, significa “Graça”)
Jo.21.7 - Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a
Pedro: É o Senhor. E, quando Simão Pedro ouviu que era o
Senhor, cingiu-se com a túnica (porque estava nu) e lançou-se
ao mar.
João, irmão de Tiago e filho de Zebedeu, foi um dos doze
apóstolos. A tradição antiga o identifica como o autor do
Evangelho de João, das Cartas de João e de Apocalipse.
João e seu irmão, Tiago, foram dois dos discípulos mais chegados
a Jesus (Mc 5.37;9.2;13.3; 14.33). É possível que Salomé, sua
mãe, fosse irmã de Maria, mãe de Jesus (Mt 27.56; Mc 15.40;
16.1). O nome de João geralmente aparece depois do nome de
Tiago, o que indica que João era mais novo. Tiago e João eram
pescadores, como seu pai (Mt 4:21; Mc 1.19).
Pescavam com Pedro e André, outros dois irmãos que também
se tornaram discípulos (Lc 5.10). Estavam entre os primeiros
discípulos que Jesus chamou, e deixaram tudo para segui-lo (Mt
4.22; Mc 1.20; Lc 5.11). Jesus os chamou de “filhos do trovão”
(Mc 3:17), talvez sugerindo que eram ruidosos ou que se
enfureciam com facilidade (Lc 9.54). Em certa ocasião, os dois
irmãos deixaram os outros discípulos indignados ao pedir lugares
privilegiados no reino futuro (Mt 20.20-28; Mc 10.35-45; Lc
22.24-27).
Acredita-se que João é o “discípulo a quem Jesus amava” e o
“outro discípulo anônimo” (todos os versos estão no evangelho
de João13.23-25; 18.15-16; 19.26-27; 20.2-10; 21.20-24), é
possível que seja o discípulo João Batista que, junto com André,
se tornou um dos primeiros seguidores de Jesus (1.35-40). João
foi o único discípulo que esteve na crucificação, recebendo a
responsabilidade de cuidar de Maria, mãe do Senhor, sabendose que provavelmente dois dos apóstolos eram irmãos legítimos
de Jesus (Tiago e Judas).
Apesar do temperamento explosivo de João, ele era amoroso e
esteve em todos os eventos importantes onde só os íntimos do
Senhor estiveram (na transfiguração; na casa de Jairo; e quando
se assentavam à mesa, recostava a cabeça no peito de Jesus).

De acordo com a tradição mais difundida sobre a vida posterior
de João, ele se mudou para Éfeso, onde, depois de algum tempo,
tornou-se bispo da Ásia Menor. Viveu até uma idade avançada e
morreu em paz, na companhia de amigos. Seu Evangelho fornece
o retrato mais profundo que temos de Jesus, e sua primeira carta
(1 João), proporciona uma das mais excelentes descrições da vida
cristã.

Perguntas:
1. Qual dos discípulos de Jesus você mais admira e porquê?
2. Se você fosse um dos discípulos de Jesus, acredita que o
teria negado como Pedro, fugiria como os outros, ou estaria
na crucificação como João?
3. Você gostaria de ouvir as batidas do coração de Jesus?

O nome de João ocorre quatro vezes em Atos; em três ocasiões,
ele aparece trabalhando com Pedro (At 1.13). Paulo se referiu a
ele como uma das “colunas” da Igreja em Jerusalém (Gl 2.9).
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