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QUEM FOI SÃO JOÃO EVANGELISTA? 

João Evangelista foi um dos doze apóstolos esco
lhidos por Jesus. 

Foi profeta, apóstolo, evangelista, bispo, doutor, 
mártir, confessor, virgem e fundador de Igrejas na 
Ásia. 

A Sagrada Escritura e a Tradição dão-nos bastantes 
pormenores da sua vida. Pelos Livros Santos sabemos 
que João era natural de Betsaida, pequena povoação 
situada perto do lago Genesaré ou Tiberíades, filho de 
Zebedeu(1l e de Salomé(2l, uma das mulheres galileias 
que seguiram Jesus e o serviram com os seus bens. Ti
nha um irmão chamado Tiago, o Maior (chamado assim 
por ser maior em idade que o outro que também tem o 
seu nome, ou seja, Tiago o Menor). Foram pescadores 
como o pai. 

A situação económica da família aparece como 
desafogada, uma vez que Zebedeu tinha ao seu servi
ço assalariados(3l, possuía pelo menos uma barca(4l e 
pescava com rede varredoura. 

Quando João Baptista percorria as margens do 
Jordão pregando às pessoas que iam ter com ele, exor-

I•> (Mt.4.21; Me. 1, 19-20) 
12> (Me. 15,40) 
13> (Mc.1 ,20) 
I•> (Mt. 4,21) 
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João e André ouviram João Baptista dizer: 
Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 

tando-as à penitência, João e André, irmão de Pedro, 
ouviram-no, tornaram-se seus discípulos e, através dele 
chegaram ao conhecimento de Jesus(1l. João apontou 
Jesus que passava com estas palavras: "Este é o Cor

deiro de Deus que tira o pecado do mundo'� 

Depois, com o seu irmão Tiago, seriam chamados 
por Jesus ao apostolado(2l. 

4-

I•> (Jo. 1, 25-40) 
12> (Me. 1,19 ss.)

Os dois irmãos que nos catálogos dos apóstolos 
figuram sempre juntos(1l gozam com Simão Pedro, como 
veremos, de uma certa preponderância entre os doze 
apóstolos. A festa litúrgica de São João Evangelista 
celebra-se no dia 27 de Dezembro na Igreja Católica e 
no dia 26 de Setembro na Igreja Oriental. 

VOCAÇÃO DEFINITIVA 

Depois da primeira entrevista que João teve com 
Jesus, voltou aos seus afazeres de pescador. Ainda não 
tinha ouvido a poderosa voz de Jesus, que, ao chamar 
os homens, lhes dá força para abandonar tudo e segui
-lo. Brevemente iria escutá-la. 

Pouco tempo depois, caminhava Jesus pelas mar
gens do mar da Galileia, e aconteceu que a multidão se 
comprimia para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas 
barcas, subiu a uma delas, que era de Pedro, a quem 
pediu que a afastasse um pouco da terra. Dali, daquela 
barca feita púlpito, ensinava a multidão. 

Quando acabou de falar, disse a Simão: Faz-te ao 
mar e lança as redes para a pesca. Disse-lhe Simão: 
Mestre! Trabalhamos toda a noite e não pescamos 
nada . . .  Mas, já que o dizes, lançarei as redes. 

Fizeram assim e apanharam tão grande quantidade 

I•> (Mt. 1 O, 2 ss.) 
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Pedro caiu aos pés de Jesus e disse-lhe: 
Senhor, afasta-te de mim que sou um pecador! 

6 -

de peixes que se rompiam as redes. Então fizeram sinais 
aos que estavam próximos, na outra barca, para que 
viessem ajudá-los. Vieram e encheram as duas barcas 
que estavam quase a afundar-se. 

Ao ver isto, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus 
dizendo-lhe: "Senhor, afasta-te de mim, que sou um 

homem pecador'� 
O assombro apoderou-se também de João e dos 

seus companheiros que estavam em companhia de 
Simão. Então Jesus disse-lhes: Não temais; de agora 
em diante, sereis pescadores de homens. 

Puxaram as barcas para a terra e, deixando tudo, 
seguiram Jesus(1l. 

Jesus chamou-os e eles corresponderam a esta 
vocação ou chamamento. A vocação exige correspon
dência. 

João Evangelista teve muito presente na sua vida 
a hora da sua vocação e assim escreve no seu evan
gelho: era cerca da hora décima, isto é, das quatro da 
tarde(2l. 

João Paulo 11, ao falar das vocações sacerdotais, 
dá-nos estas instruções: Orar, chamar, responder. 

1.ª- Orar, porque Jesus nos diz: Pedi ao Senhor 
da Messe. 

<•l (Lc. 5, 1-11; Mt. 4, 18-22; Me. 1, 16-20) 
<2l (Jo. 1 ,39) 

- 7  



2.ª- Atender às palavras do chamamento: Vinde 
após de Mim e eu farei de vós pescadores de ho
mens(1l. 

3.ª-Responder com prontidão como Pedro e João 
que, naquele mesmo instante, seguiram Jesus. 

OS FILHOS DO TROVÃO 

João e os seus companheiros, escolhidos por Jesus, 
não chegaram logo ao cume da perfeição no instante 
em que responderam ao chamamento divino. 

Um dia, tendo de passar o Senhor pela cidade da 
Samaria, a caminho de Jerusalém, enviou alguns discí
pulos à sua frente para lhe prepararem algo de comer. 
Mas os samaritanos, ao reconhecer que eram judeus, 
não quiseram receber o Salvador. Então João e Tiago, 
indignados, disseram a Jesus: "Queres que mandemos 
que chova fogo do céu e os abrase?"lsto motivou Jesus 
a chamar-lhes "Boanerges" ou "filhos do Trovão", para 
indicar o seu temperamento ardente(2l. 

Jesus, voltado para eles, repreendeu-os dizendo: 
"Não sabeis de que espírito sois". Ele tinha vindo trazer 
o fogo à terra, mas era o fogo da caridade e do amór. 

8-

Estes discípulos continuaram ignorando a que es-

<•>(Mt. 4, 19) 

<2> (Mc.3, 17) 

Salomé aproximou-se de Jesus e disse: 
Mestre_, dispõe que estes meus dois filhos se sentem no teu Reino 

um à tua direita e outro à tua 
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pírito pertenciam pois não entenderam as palavras do 
Mestre. 

Salomé, sua mãe, que seguia Jesus para o servir 
com outras santas mulheres, participava da mesma 
ignorância. 

Um dia, de acordo com os filhos, aproximou-se 
de Jesus, com certa familiaridade e franqueza, e 
disse-lhe: 

-Mestre, queremos que nos concedas tudo aquilo 
que te vamos pedir . . .  

- Que quereis? 
-Dispõe que estes meus dois filhos se sentem no 

teu reino um à tua direita e outro à tua esquerda. • 
Mas Jesus, conhecendo que a petição vinha dos 

filhos, voltou-se para eles e disse: 
-Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que 

tenho de beber? 
Eles, sem entenderem todo o sentido da sua per

gunta, responderam: 
- Podemos. 
O Salvador predisse-lhes então o martírio, e, como 

este encerra a ciência sublime da imolação, seria
· 
ele 

que os conduziria à santidade e à posse do seu reino 
no céu. 
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OS PREDILECTOS DE JESUS 

Três apóstolos, Pedro Tiago e João foram certa
mente os predilectos de Jesus pois foram os únicos 
escolhidos para serem testemunhas directas da ressur
reição da filha de Jairo(1l, da Transfiguração de Jesus 
no Tabor(2l e da sua angústia no Getsemani(3l. 

É bom fixarmos a nossa atenção no que sucedeu 
na resssurreição da filha de Jairo. Jairo habitava em 
Cafarnaúm e era chefe da sinagoga. Ao ver Jesus, ajo
elhou-se a seus pés e, com insistência, suplicava-lhe: 
"Minha filhinha está a morrer. Vem e impõe-lhe as mãos 
para que sare e viva. Jesus foi com ele. Seguia-o uma 
grande multidão que o apertava". 

No caminho, sucedeu que uma mulher que padecia 
de um fluxo de sangue, desde há muitos anos, e tinha 
gasto toda a fortuna em consultas com médicos sem 
obter qualquer resultado, tendo ouvido o que se contava 
de Jesus, dizia de si para consigo: Se eu tocar nem que 
seja só na orla do seu manto ficarei curada. Vindo por 
trás, no meio da multidão, tocou o seu manto e imedia
tamente sentiu que estava curada. 

Jesus voltou-se e disse: quem me tocou? E os 
apóstolos responderam-lhe: como perguntas se alguém 

(>> (Me. 5,57) 
(2> (Me. 9, 2 ss.) 
(3> (Me. 14,33 ss.) 
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Menina, eu te ordeno: levanta-te! 

12-

te tocou se todos te apertam e tocam? Alguém o tinha 
tocado com fé. Era a hemorroísa. Jesus voltou-se para 
ela e disse: a tua fé te salvou. 

Nisto chegaram emissários da casa de Jairo, que 
acompanhava Jesus, e disseram-lhe: "A tua filha mor
reu, porque estás ainda a incomodar o Mestre?" 

Jesus ouviu este recado e disse-lhe: "Não temas, 
tem fé somente". 

Chegados a casa da defunta, viu o alvoroço e os 
que choravam e disse-lhes: " A  menina não está morta. 
Está a dormir". E riam-se d'Eie. 

Jesus pediu então que todos se retirassem e que só 
o acompanhassem João Evangelista, Pedro Tiago e os 
pais da menina. Ao chegar ao leito onde jazia a menina, 
tomou a sua mão e disse-lhe: "Menina, levanta-te" e, 
no mesmo instante, a menina levantou-se e começou 
a andar. 

Todos se admiraram. 
Era uma prova de que Jesus é Deus que pode tudo. 

A TRANSFIGURAÇÃO NO TABOR 

A uns dez quilómetros de Nazaré há um monte alto 
chamado Tabor. A este monte, segundo a tradição, seis 
dias depois da confissão e primado de Pedro, levou 
Jesus o apóstolo João juntamente com o irmão Tiago 
para orar lá. Sucedeu que, enquanto orava, o seu rosto 
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No Monte Tabor, Jesus transfigurou-se 
diante de Pedro, Tiago e João. 

tomou outro aspecto e transfigurou-se diante deles: o 
seu rosto brilhou como o sol e as suas vestes ficaram 
brancas como a luz, tão brancas e resplandecentes 
como nenhum lavadeira na terra as pode lavar. 

Jesus com a Transfiguração propôs-se confirmar 
e fortalecer na fé os seus apóstolos, especialmente 
os seus três predilectos: Pedro, Tiago e João, os que 
haviam de o acompanhar na véspera da Paixão no 
Getsemani, para que quando o vissem humilhado e 
sofrendo tanto, soubessem que Ele passava por tais 
sofrimentos, porque queria, voluntariamente, salvar os 
homens. 

No monte Tabor manifestou, pois, a sua glória aos 
três apóstolos que o acompanhavam, e então uma 
nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu esta voz: 
"este é o meu Filho amado . . .  escutai-o". 

Reflictamos: "se a qualquer povo, culto ou selvagem, 
se dissesse que a voz de Deus tinha sido escutada 
no espaço, ou que se tinha descoberto um pedaço de 
pergaminho com palavras enviadas de outro planeta . . .  
imaginemos a comoção e o grau de curiosidade que isto 
produziria, tanto em cada um, como na colectividade. 

Mas Deus Pai falou para nos dizer que um homem 
era seu Filho, e depois falou-nos por meio de seu Filho 
e enviado seu(il dizendo que as suas palavras eram a 

<•I (Heb. 1,1) 
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nossa vida. Onde, pois, estão essas palavras que todos 
deveríamos devorar? Estão num livro pequeno que 
está ao alcance de todos. É o Evangelho de Jesus .. . e 
quase ninguém o lê". (P. d'Aubigny) 

A CEIA DO SENHOR 

João Evangelista é um dos discípulos, depois de 
Pedro, que aparec� como o mais distinguido e ama
do do Senhor, e ele mesmo reconheceu que Jesus 
tinha por ele esta predilecção, pois se designa no seu 
Evangelho como o "discípulo a quem Jesus amava"(1l� 
e este amor de preferência foi sem dúvida porque S. 
João amou muito a pureza, e, segundo a tradição, é 
considerado como o apóstolo "virgem". 

Na noite da Ceia, João reclinou a cabeça sobre o 
peito do Mestre e viu-se como um menino pequeno 
acariciado pelo pai. João fechou certamente os olhos 
corporais para que a sua alma visse melhor os tesouros 
espirituais ali encerrados e bebesse na própria fonte 
divina a doutrina do amor que depois difundiria pelo 
mundo inteiro nos seus escritos. 

Ninguém como ele manifesta, no seu Evangelho e 
nas suas Cartas, e põe em relevo o grande amor que 
Deus nos tem. Ninguém como ele nos ensina melhor a 

(O (Jo. 13,23; 19, 26; 20,2; 21,7, 20) 

16-

Na Última Ceia, João reclinou a cabeça 

sobre o peito de Jesus. 

amar Jesus Cristo, o próximo e a Santíssima Virgem. 
O tema central da sua primeira carta é este: "Deus 

é amor"(1l. E Deus não só ama, mas Ele é a própria 
essência do amor. Quem ama verdadeiramente a Deus 
guarda os seus mandamentos . . .  "Amarás ao Senhor teu 
Deus" . . .  O que não ama os homens, que são imagem 
de Deus, esse não ama a Deus. 

Tal é a sublime doutrina que pregou toda a sua vida. 

(l) (4,8) 
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Quando a debilidade dos anos, por ser muito velhinho, 
não lhe permitia discursos mais compridos, limitava
-se a dizer aos fiéis nas assembleias: meus filhinhos, 
amai-vos uns aos outros. E, quando lhe perguntavam, 
porque repetia sempre a mesma coisa, ele respondia: 
porque este é o mandamento do Senhor. Se o obser
vardes, é o suficiente. 

É assim que nós entendemos a caridade? 

TESTEMUNHAS DA PAIXÃO 

Junto à cidade de Jerusalém, na parte baixa da 
ladeira do Monte das Oliveiras, fica o Getsemani ou 
Horto das Oliveiras onde Jesus ia muitas vezes com 
os discípulos(1l. 

S. Lucas diz assim: "De dia, Jesus ensinava no 
Templo, e à tarde, saía para passar a noite no Monte 
chamado das Oliveiras"(2l. 

Depois da ceia legal, e segundo parece pouco 
antes de Jesus instituir a Eucaristia, Judas saiu do 
Cenáculo para concluir o negócio sujo da traição. Oito 
apóstolos ficaram à entrada de Getsemani. Os outros 
três, João com o irmão Tiago e o seu amigo Pedro, os 
que tinham acompanhado Jesus quando ressuscitou a 

<'l (Jo. 18,2) 
<2l (Lc. 21,37) 

18-

A minha alma está numa tristeza de morte. 
Ficai aqui e vigiai. 
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filha de Jairo e quando o seu rosto resplandeceu como 
o sol no monte Tabor, seguiram-no para o interior do 
Horto das Oliveiras. 

Estes três estavam fortalecidos contra o escândalo 
que lhes havia de causar a morte do Mestre, já que 
tinham visto a sua glória prefigurada no esplendor da 
Transfiguração. 

Ao entrar no Horto, Jesus disse-lhes: sentai-vos aqui 
enquanto eu vou ali orar(1l. 

E começando a "entristecer-se e a angustiar-se" 
disse aos três: "A minha alma está numa tristeza de 
morte; ficai aqui e vigiai comigo". 

Isaías tinha profetizado que Jesus carregaria com 
os pecados de todos os homens e teria de sofrer muito 
e assim aconteceu. Ao ver os sofrimentos iminentes da 
sua Paixão devido aos pecados que se cometiam, orou 
assim: "Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice 
da Paixão, mas faça-se a tua vontade". 

Jesus e o Pai são um só, em razão da sua natureza 
divina, mas pela natureza humana, sentia medo à morte. 
Aceitou-a para nos salvar a todos. 

Nisto chegou Judas com os do Sinédrio para prender 
Jesus. Então todos os apóstolos fugiram. Só ficaram 
João e Pedro que o seguiram até à casa de Caifás. 

'') (Mt. 26,36) 
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NO CALVÁRIO 

Quando João teve conhecimento de que Jesus 
tinha sido condenado à morte, foi ter com a Virgem 
Maria para consolá-la. Ela pegou no seu manto e saiu 
à pressa do Cenáculo para ir ao encontro do seu Filho. 
Nenhum outro discípulo se atreveu a acompanhá-la 
senão aquele jovem heróico que não temeu expor-se 
ao perigo de morrer com Ele noutra cruz porque não 
queria deixar só a Virgem entre aquela multidão san
grenta e selvagem. 

É de admirar a firmeza e constância de João. Sem 
desfalecer, seguiu Jesus até ao Calvário. Ali permane
ceu, de pé, junto da sua Mãe, de Maria Madalena e de 
Maria, a mulher de Cléofas, fazendo companhia à Mãe, 
Virgem e Rainha Mártir, que, trespassada pela espada 
de dor, chora o seu Filho. 

Foi solene esse momento. Jesus abre os olhos 
fechados pelo sofrimento e vê Maria, sua Mãe, e o 
discípulo amado junto d'Eie. "Mulher, diz, aí tens o teu 
filho". E depois, olhando para o discípulo: "eis aí a tua 
Mãe". E desde aquele momento, o discípulo encarre-
gou-se d'Eia. 

· 
. 

Notemos que quando nosso Senhor falou a João 
não se referiu a ele como João, porque nesse caso s�. 
teria referido somente a um filho de Zebedeu. Antes nele 
entregava toda a humanidade a Maria, a qual chegou 
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- Mulher, eis aí o teu filho! 
- Eis aí a tua Mãe! 

22-

a ser Mãe espiritual de todos os homens, pois por Ela 
nos veio Jesus, autor de toda a graça e santidade. 

Jesus constituiu sua Mãe como nossa Mãe a partir 
da cruz. Este foi o último dom de Jesus aos homens. 
Mas, como foi possível este dom? Nada mais claro: 
Jesus pôde dar-nos sua Mãe e fê-lo de facto. 

A palavra divina diferencia-se da palavra humana 
nisto: produz imediatamente o seu efeito, opera o que 
significa, cria o que diz: "Disse e foram feitas todas as 
coisas"(1l. As palavras de Jesus são palavras de um 
Deus. 

A RESSURREIÇÃO DO SENHOR 

Jesus Cristo tinha já anunciado várias vezes aos 
apóstolos que iria a Jerusalém, onde teria de sofrer 
muito, que seria crucificado e morto mas que, ao ter
ceiro dia, ressuscitaria. 

Esta profecia cumpriu-se. Sucedeu que, ao terceiro 
dia da morte do Senhor, Maria Madalena foi ao sepul
cro com Salomé e, tendo-o encontrado vaziq, voltou 
apressadamente à casa onde estavam João e Pedro 
e disse-lhes: 

"Levaram do sepulcro o Senhor e não sei onde o 
puseram. 

<•> (SI. 33) 
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Tendo-se inclinado, 
João viu os panos no chão mas não entrou. 

Perante esta notícia perturbaram-se os dois após
tolos e encaminharam-se para o sepulcro. Corriam 
ambos juntos, mas João, que era mais jovem, correu 
mais depressa e chegou primeiro. Tendo-se inclinado 
viu os panos no chão mas não entrou. Depois de Pedro 
ter entrado, ele também entrou. Viu e acreditou. 

Durante os quarenta dias que mediaram entre a 
Ressurreição e a Ascensão, Jesus multiplicou as suas 
aparições para que todos os discípulos ficassem bem 
convencidos da realidade do portentoso milagre. 

Estavam a pescar no lago de Tiberiades quando 
se apresentou Jesus na praia sem o terem reconheci
do. Renovou o Mestre o prodígio da pesca milagrosa. 
Imediatamente o discípulo amado caiu na conta de que 
era Jesus e disse a Pedro: é o Senhor! 

A este propósito observa Santo Ambrósio que a 
virgindade foi a primeira que reconheceu aquele corpo 
virginal. 

Nesta aparição, depois de o Salvador ter confiado 
a Pedro o cuidado do seu rebanho, também lhe predis
se que morreria na cruz. Quanto a João, anunciou-lhe 
em termos velados, que, sem deixar de beber o cálice 
de Jesus, como os demais apóstolos, morreria sem 
violência. 



DEPOIS DO PENTECOSTES 

Depois da vinda do Espírito Santo, S. João não se 
ausentou de Jerusalém tão depressa como os outros 
apóstolos, pois tinha de velar pela divina Mãe, inesti
mável tesouro que o nosso amantíssimo Redentor lhe 
tinha confiado antes de abandonar a terra. 

Segundo a Tradição, S .João vivia na sua casa do 
Monte Sião em companhia da Santíssima Virgem Maria, 
da que também pode chamar-se filho predilecto. 

O "filho do Trovão", que antes parecia tão fogoso 
e vingativo, era já notado pela bondade e mansidão. 
O seu coração tinha sido moldado no do Divino Cor
deiro. Acompanhava diariamente a aflita Mãe que, em 
peregrinação, ia percorrendo as diversas estações 
santificadas pelos padecimentos do seu Divino Filho. 
Sublimes, sem dúvida, seriam os colóquios entre aque
les dois corações! 

Nesses dias teve lugar aquele milagre que nos 
narram os Actos dos Apóstolos: Pedro e João subiam 
ao templo, à hora nona. Na porta encontraram um 
coxo que lhes pedia esmola. Fixaram os olhos nele e 
disseram: olha para nós. Ele olhava-os com atenção 
esperando que lhes desse alguma coisa. Mas Pedro 
acrescentou: não tenho ouro nem prata, mas dou-te o 
que tenho: em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te 
e anda. 

26-

Em nome de Jesus de Nazaré, 
levanta-te e anda! 
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Naquele mesmo instante o coxo ficou curado. 
Admirou-se o povo deste milagre e rodeou os após

tolos para escutar a sua doutrina. Alarmados por isto, os 
príncipes da sinagoga apoderaram-se dos dois pregado
res e meteram-nos no cárcere. No dia seguinte, quando 
compareceram perante o tribunal, intimaram-nos a que 
deixassem de pregar em nome de Jesus mas Pedro e 
João responderam: Deve antes obedecer-se a Deus que 
aos homens . . .  

Mais tarde foram açoitados e, quando os despedi
ram, eles vinham felizes por te rem sofrido aquele ultraje 
pelo nome de Jesus. 

O BISPO DE ÉFESO 

Segundo nos refere a Tradição mais fidedigna, a 
Virgem Maria morreu em Jerusalém. São João Da
masceno diz que os apóstolos pouco antes dispersos 
pelo mundo, encontraram-se reunidos nesta cidade 
por um admirável milagre da Providência. Como nos 
ensina a Igreja, o corpo virginal de Maria não sofreu a 
corrupção. Pouco tempo depois de ter sido sepultada, 
Maria Santíssima ressuscitou e foi levada pelos anjos, 
em corpo e alma, para o céu. 

S. João após o trânsito de Nossa Senhora, deixou 
definitivamente Jerusalém e foi estabelecer-se na Ásia 
Menor fixando a sua residência em Éfeso. 
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Por ocasião do Concílio que tiveram os Apóstolos 
em Jerusalém, S. João Evangelista é nomeado por S. 
Paulo, ao lado de Pedro e Tiago, como uma das "colu
nas" da lgreja(1l e esta é a última vez que o encontramos 
em Jerusalém. Quando Paulo regressa ali,no ano 57, 

encontra Tiago e os presbíteros, mas não a Pedro, nem 
a João, nem a nenhum outro apóstolo. 

S. João já estava na Ásia, onde fundou várias igre
jas, combateu heresias e escreveu as suas três cartas. 
Por elas, deduzimos que o seu autor estava na Ásia e 
gozava ali de autoridade. Ali também escreveu o seu 
Evangelho em que nos fala, em conceitos tão sublimes, 
da divindade de Jesus Cristo. 

A favor desta tradição histórica, temos o testemunho 
claro e terminante de Santo lreneu, que viveu no século 
11 e foi discípulo de S. Policarpo, que, por sua vez, o 
tinha sido de S. João, que nos diz: .. . " João discípulo 
do Senhor, que inclusivamente repousou a cabeça 
sobre o seu peito, ele próprio publicou um Evangelho 
durante a sua permanência em Éfeso da Ásia". Com 
este mesmo testemunho concordam muitos outros que 
poderíamos aduzir. 

('l (Gal. 2,9) 
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MARTÍRIO DO APÓSTOLO JOÃO 

Segundo a Tradição, São João fundou e organizou 
igrejas nas principais cidades da Ásia Menor. Como 
estas floresciam e iam extinguindo o culto tributado a 
Diana, os sacerdotes dos falsos deuses denunciaram o 
Santo Evangelista e conseguiram prendê-lo e levá-lo a 
Roma perante o imperador Domiciano sob a acusação 
de que era desprezador dos deuses e sacrílego. 

O filósofo Tertuliano recolhe uma tradição segundo 
a qual o apóstolo saiu ileso de uma caldeira de az�ite 
a ferver em que tinha sido introduzido. Este facto mila
groso de ter saído da caldeira mais forte e vigoroso do 
que quando tinha entrado, causou grande admiração e 
diz-se que Domiciano atribuiu o milagre a magia e não 
se atreveu a dar a morte ao Santo mas o desterrou para 
a ilha de Patmos, no mar Egeu, para que trabalhasse 
nas minas de ferro que ali havia. 

· 

Nesta ilha teve uma grande e misteriosa visão em 
que lhe foi mandado escrever tudo o que via nela e 
então foi quando escreveu o Apocalipse. Isto foi entre 
os anos 95 e 97, depois da morte de Diocleciano. Ten
do anulado o Senado romano os decretos do tirano, 
pôde o nosso glorioso Santo regressar a Éfeso onde 
morreu pelo ano 101, já muito carregado de anos e de 
méritos. 

Nosso Senhor tinha dito a João que beberia o cálice 
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Segundo a Tradição, João Evangelista saiu ileso 
de uma caldeira de azeite a ferver. . .  
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da sua Paixão, e como todos os Apóstolos seria már
tir, e foi-o pelos seus sofrimentos, encarceramentos 
e açoites e viagens penosas .. . Mas os seus últimos 
anos foram de muita paz e morreu tranquilamente. 
Segundo os historiadores fica de pé a tradição mais 
antiga e muito mais testemunhada, que sustenta a 
longevidade deste apóstolo, a sua longa permanência 
em Éfeso e a sua morte tranquila nesta cidade, onde 
arqueologicamente está demonstrada a 

·
existência da 

sua basílica-sepulcro. 
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http://alexandriacatolica.blogspot.com.br/
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