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A Doutrina Social da Igreja
Ciberteologia acaba de levar ao ar seu novo número. Continuamos decididos a prestar nossa
colaboração a fim de que o pensamento teológico encontre seu lugar na era da informação e não
fique a reboque das novas técnicas cibernéticas.
Esta edição destaca a celebração do quadragésimo aniversário de conclusão do Concílio
Ecumênico Vaticano II. Traz alguns estudos que procuram destacar o impacto, a recepção e os
frutos que continuam a brotar na Igreja universal desde que o papa João XXIII teve a feliz intuição de convocar a Igreja para o “aggiornamento”.
Na seção de Artigos trazemos uma revisão primorosa daqueles acontecimentos, oferecida
pelo prof. Ney de Souza, que ajuda-nos a retomar o Contexto e desenvolvimento histórico do
Concílio Vaticano II.
Igualmente oportuno é o trabalho de José Oscar Beozzo, que analisa o Vaticano II e as transformações culturais na América Latina e no Caribe. O texto é fruto de um amplo projeto de estudo do Vaticano II proposto pela Universidade de Tübingen, na Alemanha e que aconteceu em
Stuttgart no final da década de 90. Permanecia ainda inédito. O autor oferece-nos aqui a versão
integral do estudo (uma versão mais sucinta acaba de sair pela revista “Religião & Cultura”, da
PUC/SP), que estará disponível para os ciberleitores a partir da 1ª semana de novembro.
Também merece destaque o artigo do teólogo e atual presidente da ASETT (Associação de
Teólogas e Teólogos do Terceiro Mundo) Diego Irarrazával, que nos oferece o texto Evangelio
inculturado y universal, especialmente escrito para Ciberteologia. O autor salienta a delicadíssima proposta de evangelizar a partir de nossas culturas e sem exclusão de nenhuma ordem.
Completando o bloco de Artigos inéditos, Julio Fontana escreve um atualizado comentário
bíblico acerca dos milagres de Jesus.
Na seção de Comunicações, trazemos dois estudos: O que a tentação de Adão significa para
nós hoje?, também redigido por J. Fontana, e Atitude cristã frente aos conflitos humanos, do
biblista João Luiz Correia Jr. Compõem também a seção uma reflexão sobre O Cristianismo
Pentecostal, de João Décio Passos, e a crônica Criados para trabalhar?, de Afonso M. L. Soares,
sobre a concepção de trabalho nas religiões.
Recordamos ao leitor que a revista está modelada de forma a aproveitar ao máximo os recursos desta mídia; assim, o número atual será paulatinamente entregue ao público, à medida
que os textos vão sendo selecionados e editados. Novos textos e resenhas irão ao ar nas próximas
semanas. Fique atento.
Aproveite também para rever ou fazer download dos textos dos números anteriores, além
de manter-se atualizado sobre todo tipo de informação referente ao dia-a-dia da Editora: lançamentos, obras no prelo, etc.
Enfim, usufrua à vontade de nossa Biblioteca Teológica Digital, boas pesquisas e uma ótima
ciberleitura!
Afonso Maria Ligorio Soares, Editor
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EM DEFESA DA CRIANÇA
(Ex 1,15-2,10)
To Safeguard Children (Ex 1:15-2:10)
Dr. Matthias Grenzer*
Resumo: A partir de um estudo exegético de duas narrativas poéticas que marcam o início das tradições
do êxodo (cf. a tradição sobre as "parteiras hebréias" em Ex 1,15-22 e a "filha do faraó" em Ex 2,1-10),
essa pesquisa procura ganhar elementos para descrever, de um modo mais exato, o ensino das Sagradas
Escrituras a respeito da "dignidade da criança".
Palavras-chave: criança, violência, dignidade, êxodo, Pentateuco

Abstract: Starting from an exegetical study of two poetical narratives which mark the beginning of the
Exodus traditions (cf. the tradition of the “Hebrew midwives” in Ex 1:15-22 and “the daughter of
Pharaoh” in Ex 2:1-10), this research tries to get elements to be able to describe more accurately the
teaching of the Scriptures about “children´s dignity”.
Keywords: child, violence, dignity, Exodus, Pentateuch

As tradições da Sagrada Escritura apresentam um modelo de Deus e de salvação do ser humano
intrinsecamente ligado à figura da criança. Ou seja: as questões do poder benévolo de Deus e da
liberdade do homem passam pelo respeito aos seres humanos de pouca idade, como se longe dos
“baixinhos” e dos bebês não existisse um futuro bom para ninguém. Através da compreensão dessas
interdependências, a Bíblia convida a pessoa adulta a assumir uma postura marcada por um profundo
reconhecimento da "dignidade da criança". Na vida prática, essa postura deve incluir um esforço ousado
e corajoso contra qualquer tipo de agressão e violência física que vise atingir o ser humano mais
indefeso.1
*

Matthias Grenzer é doutor em Teologia Bíblica pela Faculdade de Filosofia e Teologia St. Georgen, dos jesuítas, em
Frankfurt/Alemanha. Leciona na Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção e na Faculdade de Teologia Pio
XI, ambas em São Paulo, assim como na Faculdade de Filosofia e Teologia Paulo VI, em Mogi das Cruzes (SP).

1

Agradeço o convite do LACRI (Laboratório de Estudos da Criança), pertencente ao Instituto de Psicologia na USP, para participar,
com essa palestra, do “XII Curso de Atualização na Área da Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes”, realizado nos
dias 25-28 de julho de 2005.
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Todavia, quando se busca a opinião das tradições bíblicas sobre um determinado assunto, corre-se,
facilmente, o risco de chegar a conclusões precipitadas e errôneas. As causas para os erros na leitura são
diversas. Às vezes, falta uma maior sensibilidade literária ou um conhecimento adequado do contexto
histórico-cultural das Sagradas Escrituras. De repente, materializam-se imagens e metáforas, isolam-se
trechos e frases de seus contextos literários maiores ou não se observam constelações históricas que
eram determinantes no momento em que o texto nasceu. O que preocupa mais ainda é que há leituras
marcadas por interesses próprios. Em outras palavras: existe a tendência de ler a Bíblia para que ela
justifique algo que, anteriormente à leitura, já é acreditado como certo. Assim perde-se a chance de ser
surpreendido pelas perspectivas teológico-éticas das tradições da Sagrada Escritura. Conseqüentemente,
impede-se que nasça uma visão nova e renovadora, a qual poderia modificar e transformar as realidades
existentes.
Contudo, diante do tema "dignidade da criança nas tradições bíblicas", é bom começar com aquilo
que a própria Sagrada Escritura vê como fundamental. Olhando o conjunto dos escritos bíblicos, a base
da religião do Antigo Israel encontra-se nas tradições do Pentateuco, a Torá, ou seja, naqueles primeiros
cinco escritos da Sagrada Escritura, que a tradição judaico-cristã atribui a Moisés. Aqui se formula um
projeto, cujo conceito central é a "liberdade". Trata-se, sobretudo, da liberdade dos anteriormente
oprimidos, os quais, depois de sua "libertação" da casa da escravidão (cf. Ex 20,2), são convidados a
criar uma sociedade alternativa, onde se respeita a dignidade de todos os seres humanos como filhos e
filhas de Deus, criados à imagem deste último (cf. Gn 1,27). Essa liberdade, por lógica interna, não
excluirá ninguém do acesso aos bens necessários, pois numa sociedade imaginada como abençoada por
Deus não haverá nenhum pobre (cf. Dt 15,4). As "leis mosaicas", por seu turno, querem servir,
justamente, a esse objetivo, transformando a experiência histórica da libertação do Egito, provavelmente
do final do século XIII a.C., em um projeto jurídico, a fim de que os descendentes dos libertados nunca
mais percam essa liberdade. Contudo, "a distinção mais importante, na visão dos textos bíblicos, não é
aquela entre verdade e não-verdade, mas entre liberdade e não-liberdade".2
As tradições proféticas, seguindo, na Bíblia hebraica, os escritos mosaicos, visam a vivência
autêntica desse projeto do êxodo em diferentes circunstâncias históricas. Igualmente, interessa às
tradições dos sábios a ajudar, com suas sentenças, na educação das novas gerações, visando à criação de
uma sociedade justa, correspondente à experiência do êxodo.3 E o mesmo vale ainda para o próprio
Jesus Cristo nas tradições dos evangelhos, quando afirma sobre si mesmo: Não penseis que vim revogar
a Lei e os Profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento (Mt 5,17).4
Em todo caso, vale a pena começar com a leitura das Sagradas Escrituras no Pentateuco, ou seja,
no início da Bíblia, pois é aqui que se define o que depois será comentado e atualizado, ou, conforme a
fé cristã, definido para sempre na pessoa de Jesus. Em vista da questão da "criança" e, mais
especificamente, da "rejeição do uso da violência contra as crianças", duas narrativas poéticas destacamse logo no início das tradições do êxodo. São histórias paradigmáticas, capazes de servir como modelos
de fé e de comportamento na questão aqui debatida.

1. As parteiras Sefra e Fua
2

Frank CRÜSEMANN, Freiheit durch Erzählen von Freiheit: Zur Geschichte des Exodus-Motivs, em: IDEM, Kanon und
Sozialgeschichte: Beiträge zum Alten Testament, Gütersloh, 2003.

3

Cf., em relação a essa visão da Bíblia hebraica, Jean Louis SKA, Introdução à leitura do Pentateuco: chaves para a interpretação
dos cinco primeiros livros da Bíblia (Bíblica Loyola, 37), São Paulo, 2003.

4

Em relação a essa temática, compare Matthias GRENZER, O projeto do êxodo (Bíblia e História), São Paulo, 2004, pp. 136-140.
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Uma tradução bem literal do texto hebraico de Ex 1,15-22 ajuda na leitura, sobretudo na compreensão
da beleza literária.
v. 15a O rei do Egito disse às parteiras hebréias,
v. 15b das quais o nome de uma era Sefra5
v. 15c: e o nome da outra Fua:6
v. 16a (Disse:)
v. 16b "Ao ajudardes as hebréias a darem à luz,
v. 16c olhareis para as duas pedras.7
v. 16d Se ele for um filho,
v. 16e devereis matá-lo.
v. 16f Mas se ela for uma filha,
v. 16g viverá".
v. 17a No entanto, as parteiras temeram a Deus
v. 17b e não fizeram
v. 17c o que o rei do Egito lhes tinha falado,
v. 17d mas deixaram as crianças viver.
v. 18a Então o rei do Egito chamou as parteiras
v. 18b e lhes disse:
v. 18c "Por que fizestes tal coisa
v. 18d e deixastes as crianças viver?"
v. 19a As parteiras disseram ao faraó:
v. 19b "Na verdade,
as hebréias não são como as mulheres egípcias,
v. 19c mas elas são vivas.
v. 19d Antes que chegue a parteira a elas,
v. 19e já deram à luz".
v. 20a E Deus beneficiou as parteiras:
v. 20b o povo se tornou numeroso
v. 20c e ficou muito forte.
v. 21a E aconteceu (o seguinte):
v. 21b posto que as parteiras temeram a Deus,
v. 21c (este) lhes fez descendentes.
v. 22a O faraó, porém, ordenou a todo o seu povo:
v. 22b "Todo filho nascido: o jogareis no rio,
v. 22c mas deixareis viver toda filha!"

5

O nome Sefra (hr"p.vi) espelha, em hebraico, o verbo rpv (agradar, encantar) e o substantivo hr"p.vi (esplendor). Portanto, Sefra
significa algo como beleza ou encanto. O nome já consta numa lista de serviçais num documento egípcio da 13a dinastia, que
corresponde ao século XVIII a.C. (cf. Werner H. SCHMIDT, Exodus 1,1-6,30 [Biblischer Kommentar Altes Testament, Band
II/1], Neukirchen-Vluyn, 1988.)

6

O nome Fua (h['WP) lembra, em hebraico a raiz verbal [py (brilhar) e, por ela, o substantivo h['p.yI (brilho, esplendor).

7

O significado exato da expressão as duas pedras (~yIn"b.a'h') é inseguro. Pode ser que o termo se refira aos testículos dos
meninos. Uma outra possibilidade seria pensar na cadeira de nascimento e os "dois pedestais" dele, sobre os quais a mulher, no
momento de dar à luz, apoiava suas pernas. Cf. a discussão e a literatura mencionada em William H.C. PROPP, Exodus 1-18: A
New Translation with Introduction and Commentary (The Anchor Bible, 2), New York, 1998.
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1.1 A beleza literária
O uso de diversos elementos estilísticos transforma a pequena narrativa em uma verdadeira obra de
arte. Inicialmente, as repetições chamam a atenção do leitor. Assim, pode-se observar, por primeiro, o
uso de uma única raiz por doze vezes, pois, em hebraico, o particípio parteira, com sete presenças (cf.
td<L,y:m. nos vv. 15a.17a.18a.19a.d.20a.21b, com o sentido de quem faz nascer), o substantivo criança
(cf. dl,y< nos vv. 17d.18d, com o sentido de recém-nascido), o verbo dar à luz (cf. dly nos vv. 16b.19e,
com o sentido de fazer nascer,) e o adjetivo nascido (cf. dwOLyI no v. 22b) têm a mesma origem. Além
do mais, os números "sete" e "doze", entre outros, são usados, comumente, como elemento estilístico na
literatura hebraica.
Uma outra repetição baseia-se no uso do verbo viver, respectivamente, deixar viver (cf. hyx no v. 16g,
na forma do "qal", e nos vv. 17d.18d, na forma do "piel"). Da mesma raiz deriva o adjetivo vivas, usado
no v. 19c. O conceito deixar viver, por seu turno, traz consigo expressões que indicam o contrário: veja
o verbo matar (cf. v. 16e) ou a idéia de jogar as crianças hebréias no rio (cf. v. 22b). Entrementes,
também as oposições fazem parte dos elementos estilísticos.
Outrossim, as oposições marcam o conjunto das personagens presentes na narrativa. Desse modo,
observa-se o povo hebreu (v. 20b) e o povo do faraó (v. 22a), ou as mulheres egípcias e as hebréias (v.
19b). Por excelência, porém, envolvendo toda a história, cria-se um contraste entre as duas figuras
centrais da narrativa: de um lado, o rei do Egito (cf. vv. 15a.17c.18a), ou seja, o faraó (vv. 19a.22a), e,
de outro lado, as duas parteiras (cf. vv. 15a.17a.18a.19a.d.20a.21b), que, em oposição ao mais poderoso,
são lembradas até com seus nomes (cf. vv. 15b.c). Parece que vale a pena guardar somente o nome delas
na memória. Não obstante, é o faraó quem mais fala. Suas três falas, ou seja, duas ordens e uma
pergunta acusadora (cf. os vv. 16b-g.18c.d.22b.c), são intercaladas por apenas uma resposta das
parteiras (cf. o v. 19b-e). Como o poder fala!
Todavia, observar as repetições é o melhor caminho para descobrir o que um autor quer deixar de mais
importante na mente do leitor. Há ainda duas repetições sutis, porém não menos importantes para a
compreensão do conteúdo. Por duas vezes o autor anota que as parteiras hebréias temeram a Deus (vv.
17a.21b). Outrossim, é repetido, por três vezes, o verbo fazer (cf. os vv. 17b.18c.21c). Embora pareça
ser, à primeira vista, insignificante, é atrás dessa expressão simples que se esconde a importante
desobediência das parteiras: Não fizeram o que o rei do Egito lhes tinha falado (v. 17b.c). Mais ainda:
ao fazer (v. 18c), ou melhor, ao não fazer delas (v. 17b) corresponde, posteriormente, o fazer de Deus
(v. 21c).
Olhando a narrativa como um todo, pode-se reconhecer, ainda, uma composição em forma
concêntrica, a qual parece estar formada por seis elementos. Em outras palavras: ao primeiro elemento
(cf. os vv. 15-16a: a ordem do faraó dada às parteiras hebréias) corresponde o elemento final da história
(cf. v. 22: a ordem do faraó dada a seu povo). Ao segundo elemento (cf. v. 17: o motivo do temor das
parteiras a Deus) liga-se o penúltimo elemento da narrativa (cf. os vv 20-21: a ação de Deus e a
repetição do motivo do temor das parteiras). Até aqui, as correspondências são nítidas e marcadas no
nível da linguagem, através da repetição dos verbetes marcantes. Sobra, então, no centro da narrativa, a
controvérsia entre o faraó e as parteiras (cf. os vv. 18-19).8
Seja anotada, ainda, uma última e sutil observação a respeito da beleza literária do conto, a qual,
porém, pode ser vista somente no texto hebraico. Existe uma semelhança na escrita e na pronúncia entre
os verbos olhar (cf. har no v. 16c) e temer (cf. ary nos vv. 17a.21b). Vale a pena explorar o detalhe,
quando se contempla a história.

8

Em vista da estrutura concêntrica, veja a discussão e a proposta, levemente diferente, de Gordon F. DAVIES, Israel in Egypt:
Reading Exodus 1-2 (Journal for the Study of the Old Testament – Supplement Series 135), Sheffield, 1992, p. 71ss.

Revista de Teologia e Cultura / Journal of Theology & Culture

Edição nº 01 - Julho/Agosto/ Setembro 2005

Resumindo: todo bom poeta conduz seu leitor, primeiramente, pela forma que dá a seu texto. Portanto,
a análise literária não é apenas uma experiência estética, no sentido de ler-se algo bonito e artisticamente
composto, mas é a forma do texto que faz perceber o que é importante quanto ao conteúdo. O que é
repetido, oposto, colocado no centro, etc., recebe destaque, exigindo a atenção do leitor.

1.2 As perspectivas religioso-éticas
A proposta sinistra do faraó, feita às parteiras hebréias, dá continuidade ao conflito iniciado na cena
anterior (Ex 1,8-14). Ou seja, o leitor da obra já está a par da sabedoria palaciana (cf. as palavras do
faraó a respeito do povo hebreu em Ex 1,10: Vamos nos tornar sábios (hm'K.x;t.nI) em relação a ele!).
Trata-se, contudo, de uma sabedoria irônica e mortífera, promovida por um poder arbitrário, que se
traduz, para o povo dos oprimidos, em trabalhos forçados (veja os termos sm; e hl'b.si em Ex 1,11),
brutalidade por parte dos inspetores de obras (cf. o verbete %r<P, em Ex 1,13s), servidão dura (cf. a
expressão hv'q' hd"bo[] em Ex 1,14) e amargura (veja o verbo rrm em Ex 1,14). Quem sentir
compaixão pelos mais sofridos, a partir de agora, continua sua leitura de um modo mais angustiado.
No entanto, a violência atinge, na cena das parteiras, outro ponto culminante. Ora, o faraó está
disposto a atingir o maior bem do povo sofrido: as crianças. Não obstante, é difícil descobrir a lógica
interna do plano cruel. Que o tão poderoso e militarmente forte Egito, realmente, esteja assustado com o
crescimento demográfico de um grupo de estrangeiros imigrantes, como alegado pelo faraó em Ex 1,9s,
provavelmente, não passa de demagogia. Afinal, a decisão de deixar matar os filhos hebreus (v. 16d.e),
no mínimo, é curiosa, pois, dessa forma, o Egito perderia a próxima geração de escravos. No entanto,
talvez exista o interesse de dar as filhas hebréias, futuramente, aos escravos egípcios. Quem nascesse
dessas uniões, seria, de um modo mais direto, propriedade do faraó.9
Todavia, o texto bíblico não apresenta as razões do faraó. Por isso o leitor precisa voltar, em seu
pensamento, àquilo que a própria narrativa destaca. As figuras centrais são as duas parteiras, sobretudo,
o comportamento e as razões delas. Sefra e Fua são apresentadas como mulheres com coragem civil,
desobedientes em relação à ordem injusta, opondo-se à maior autoridade, astutas, capazes de enganar o
poder ingênuo. Chama, pois, a atenção do leitor o fato de elas mentirem ao faraó, afirmando que as
hebréias seriam mais vivas do que as mulheres egípcias e, por essa razão, nem precisariam da ajuda da
parteira no momento de darem à luz (v. 19). As próprias tradições bíblicas desmentem essa história (cf.
a presença da parteira nos nascimentos de Benjamim, em Gn 35,17, ou de Farés e Zara, em Gn 38,28).
Portanto, parece ser até um elemento humorístico na narrativa, quando dá a entender que o faraó, como
homem, não entende nada de mulher e de trabalho de parto.
Enfim, as parteiras, por sua resistência passiva e esperteza, conseguem, ao menos por um instante,
proteger e salvar as vidas inocentes dos recém-nascidos hebreus. Que, por sua vez, motivou Sefra e Fua
a agir desse modo? Talvez se possa encontrar uma primeira resposta no gênero e na profissão delas.
Embora seja importante ter cautela com afirmações generalizantes, imagino que o respeito pela vida e,
com isso, pela criança seja mais desenvolvido nas mulheres. Vejo a causa disso numa maior
proximidade das mulheres do segredo da vida. Somente elas podem carregar um filho, durante nove
meses, debaixo do coração e, por isso, é provável que saibam melhor quanto custa gerar a vida. De
forma simétrica, deve aumentar também, na maioria delas, a consciência em relação à necessidade de
proteger a vida das crianças, que são absolutamente indefesas. No caso das parteiras, pode-se imaginar
que a consciência delas seja mais favorecida ainda, simplesmente, por sua proximidade maior do
milagre da vida, o qual experimentam todo dia, auxiliando o nascimento das novas crianças.
No entanto, a narrativa bíblica argumenta a partir de um outro ângulo. Por duas vezes, afirma-se, de
forma expressa, que as parteiras temeram a Deus (cf. vv. 17a.21b). Por isso não fizeram o que o rei do
9

Veja em relação a essa idéia as explicações em William H.C. PROPP, Exodus 1-18, p. 141.
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Egito lhes tinha falado (v. 17b.c). Mas que significa temer a Deus? Como base, há de se descobrir a
seguinte lógica interna: ao experimentar Deus como poderoso e soberano, este último se torna “motivo,
pelo respeito que lhe é devido, para o homem agir moralmente”.10 Ou seja: o temor de Deus faz surgir
“uma lei não codificada, que regula as exigências mínimas em vista da proteção dos indefesos, sem as
quais a convivência entre as pessoas tornar-se-ia impossível (veja Gn 20,11; 42,18; Lv 19,14)”.11 Fica,
portanto, o imperativo ético: Pelo temor de Deus, afasta-te do mal (Pr 16,6).12
Todavia, em Ex 1,15-22, as parteiras tornam-se um modelo de fé e de comportamento. Numa situação
de maior emergência, elas expressam seu temor a Deus pela atitude de proteger as crianças do povo
oprimido diante da violência promovida pelo faraó. Mais ainda: sua ação promete um futuro melhor a
todo o povo (compare os vv. 20-21). Não obstante, a narrativa também deixa claro que as ameaças à
vida das crianças e, com isso, ao futuro do povo, não param por aí. O faraó transfere a tarefa de matar os
filhos dos hebreus (v. 16e), jogando-os no rio, a todo o seu povo (cf. v. 22). Com isso, confia,
simplesmente, na circunstância de que sempre há gente sem temor a Deus, capaz de fazer qualquer
barbaridade.

2. A princesa do Egito, a irmã e a mãe de Moisés
As tradições do êxodo apresentam, logo após o conto das parteiras, uma outra narrativa, que insiste,
fundamentalmente, nos mesmos valores. Agora, três mulheres promovem um complô contra o estado
egípcio e seu poder constituído a fim de salvar uma criança.
v. 1a Um homem da casa de Levi foi
v. 1b e tomou (como esposa) uma filha de Levi.13
v. 2a A mulher ficou grávida
v. 2b e deu à luz um filho.
v. 2c Olhou-o
v. 2d - realmente, ele era bonito –
v. 2e e escondeu-o por três meses.
v. 3a Como não podia mais escondê-lo,
v. 3b pegou um cesto de papiro para ele,
v. 3c calafetou-o com betume e pez,
v. 3d colocou a criança nele
v. 3e e (o) pôs no meio dos juncos, à beira do rio.14
v. 4a Sua irmã, porém, posicionou-se, a uma certa distância,
a fim de saber
v. 4b o que lhe iria acontecer.15
10

Wolfgang BEILNER, Temor/Medo/Respeito, em: Johannes B. BAUER, Dicionário Bíblico-Teológico, São Paulo, 2000, p. 421.

11

Werner H. SCHMIDT, Exodus 1,1-6,30, p. 43.

12

Embora Israel, a partir de sua história religioso-cultural, tenha, no meio dos outros povos, uma responsabilidade especial em vista
da realização do bem, o temor de Deus deve marcar também o comportamento das outras nações (compare Am 1,3-2,3, onde o Deus
de Israel condena os crimes contra a humanidade cometidos pelos povos vizinhos de Israel).
13
Observando a genealogia de Moisés e Aarão em Ex 6,14-27, o levita mencionado aqui é filho de Amram, neto de Caat, bisneto de
Levi. A mãe de Moisés é Jocabed, a tia de Amram (cf. Ex 6,20). Portanto, Moisés é apresentado como levita, por parte de pai e
mãe.
14

A palavra cesto (hb'Te) lembra a arca (hb'Te) de Noé (cf. Gn 6-9), pois, em hebraico, se trata do mesmo nome. Barcos, feitos de
papiro (am,GO), são conhecidos em Is 18,2.
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v. 5a
v. 5b
v. 5c
v. 5d
v. 5e
v. 6a
v. 6b
v. 6c
v. 6d
v. 6e
v. 6f
v. 7a
v. 7b
v. 7c
v. 7d
v. 8a
v. 8b
v. 8c
v. 8d
v. 9a
v. 9b
v. 9c
v. 9d
v. 9e
v. 9f
v. 10a
v. 10b
v. 10c
v. 10d
v. 10e
v. 10f

E desceu a filha do faraó para lavar-se no rio,
enquanto suas servas estavam andando ao lado do rio.
Quando olhou para o cesto no meio dos juncos,
enviou sua escrava
e (esta) o pegou.
Abriu(-o)
e olhou-o, (ou seja) a criança:
eis um menino que estava chorando!
Contudo, sentiu compaixão por ele
e disse:
"Este é das crianças hebréias".
Então, a irmã dele disse à filha do faraó:
"Devo ir
e chamar para ti uma ama de leite das hebréias,
para que amamente a criança para ti?"
A filha do faraó disse-lhe:
"Vai!"
E a jovem foi,
e chamou a mãe da criança.
A filha do faraó disse-lhe:
"Toma essa criança
e amamenta-a para mim!
Eu, porém, (te) darei teu salário".
E a mulher pegou a criança
e amamentou-a.
Quando a criança cresceu,
levou-a à filha do faraó.
Tornou-se um filho para ela.
E lhe deu o nome: Moisés,
pois disse:
"Realmente, te tirei das águas!"

2.1 A beleza literária
A narrativa revela, semelhante ao conto anterior, uma estrutura concêntrica.16 Ao primeiro elemento
(cf. os vv. 1-2b: nascimento do filho Moisés) corresponde o último elemento da história (cf. o v. 10c-f:
adoção de Moisés como filho). O termo filho (!Be) somente é usado nesses dois trechos, ou seja, no
início e no final da narrativa. À segunda parte do conto (cf. os vv.2c-3e: a mãe perde seu filho) conecta15

Mais tarde, o leitor conhecerá uma irmã de Moisés chamada Miriam (~y"r>mi) (cf. Ex 15,20s; Nm 12,1.4.5.10.15; 20,1; 26,59;
Dt 24,9; Mq 6,4; 1Cr 5,29). Não obstante, a repentina presença de uma irmã mais velha surpreende o leitor nesse instante, pois,
pela formulação nos vv. 1a-2b, Moisés parecia ser o primeiro filho do casal. Enfim, trata-se de um dos elementos explorados pelos
estudos literário-críticos que apontam para um processo mais complexo de crescimento dessa narrativa. De fato, seria possível ler
os vv. 1-3.5-6.10c-f por si só, pressupondo que os vv. 4.7a-10b sejam um acréscimo posterior (cf. as diversas hipóteses
apresentadas em Werner H. SCHMIDT, Exodus 1,1-6,30, pp. 51-64). Contudo, parece ter razão Brevard S. CHILDS (The Book of
Exodus: A Critical, Theological Commentary [The Old Testament Library], Philadelphia, 1974, p. 7) quando afirma: “A separação
das fontes não é definitiva, nem parece ser tão significativa exegeticamente”.

16

Sigo a proposta de Gordan F. DAVIES, Israel in Egypt, p. 99.

Revista de Teologia e Cultura / Journal of Theology & Culture

Edição nº 01 - Julho/Agosto/ Setembro 2005

se o penúltimo trecho (cf. os vv. 9a-10b: a mãe recebe seu filho de volta). Existe também uma ligação
entre a terceira parte da narrativa (cf. o v. 4: a irmã de Moisés observando os acontecimentos a uma
certa distância) e a antepenúltima parte (cf. os vv. 7a-8d: a irmã de Moisés aproxima-se da filha do
faraó, fazendo sua proposta de buscar uma ama de leite). De fato, a presença da irmã de Moisés limitase a esses dois trechos. Sobra, no centro da história, a cena em que a filha do faraó se deixa comover
pelo choro do menino, embora o reconheça, imediatamente, como uma das crianças hebréias (vv. 5a6f).
Outrossim, também essa narrativa é marcada por repetições importantes. A palavra central é a criança
(dl,y<). No singular e com o artigo definido, ela aparece sete vezes (cf. os vv. 3d.6b.7d.8d.9b.e.10a).
Destaca-se, assim, a chegada de Moisés nas tradições do êxodo (veja a primeira menção do nome dele
no v. 10d). Além disso, há uma oitava presença do substantivo, mas no plural (cf. a expressão crianças
hebréias no v. 6f). Mais ainda: o motivo criança é reforçado pelo uso de dois termos paralelos (confira a
presença do filho [!be] recém-nascido nos vv. 2b.10c e do menino [r[;n:] que chora no v. 6c). Além do
mais, há um outro fato curioso: contando o número das palavras no texto hebraico, são 70 até chegar à
expressão a criança no v. 6b. Depois desse termo, lendo até o final da narrativa, são outras 70 palavras.
Portanto, “a perícope consiste de 141 palavras: 70 + 1 (a criança) + 70”.17
Uma última observação: como na narrativa anterior, a maioria das falas diretas é atribuída à
personagem ligada ao poder (cf. os quatro discursos da filha do faraó nos vv. 6f.8b.9b-d.10f), enquanto
a irmã do menino levanta sua voz uma única vez (cf. o v. 7b-d). A mãe da criança, por sua vez, não fala.

2.2 As perspectivas religioso-éticas
O ponto de partida na narrativa de Ex 2,1-10 é o desespero da mãe de um menino hebreu. Sem
possibilidades de proteger seu filho contra a violência promovida pelo faraó e o povo dele (cf. Ex 1,22),
ela prefere abandonar a criança. Ou seja: em vez de entregar a criança à morte segura, acha melhor
desafiar a sorte da vida. Todavia, percebe-se que a opressão sofrida não deixa espaços para soluções
mais humanas. Dessa forma, em seu último gesto de carinho, a mãe calafeta o cesto de papiro com
betume e pez (v. 3).
No entanto, o leitor percebe, também, que essa solução é rejeitada pela narrativa. Embora o conto não
fale, em lugar algum, de Deus, tudo leva a crer que o menino é maravilhosamente protegido. A mãe é
rapidamente substituída por outras mulheres, ao menos por alguns instantes, ou seja, “em nenhum
momento a criança é entregue a si mesma”.18
Entram em cena a irmã da criança e a filha do faraó. A irmã age com esperteza e praticidade. Quando
vê a filha do faraó olhando para seu irmão, que estava chorando (v. 6b.c), parece confiar,
automaticamente, no bom senso e na compaixão (v. 6d) femininos. Todavia, aproveita a chance. Finge
generosidade com a proposta de buscar uma ama de leite das hebréias para que amamente a criança (v.
7c.d), porém sem revelar que irá buscar a própria mãe do menino (v. 8d). Portanto, agora, trata-se de
uma meia-verdade. As parteiras, na cena anterior, tinham trabalhado diretamente com uma mentira.
Talvez as duas cenas queiram ensinar ao leitor, com esses detalhes, que o poder opressivo, com toda a
violência social que promove, no fundo sempre é ingênuo e, portanto, merece ser enganado.
Entrementes, a personagem central na narrativa é a filha do faraó. Trata-se de uma voz mais humana
no palácio, capaz de sentir compaixão (v. 6d). Certamente consciente da ordem do pai de jogar os filhos
dos hebreus no rio (Ex 1,22b), ela faz o contrário: tira o menino Moisés das águas do rio (v. 10d-f),
17

Jopie SIEBERT-HOMMES, Mas se for uma filha ... ela pode viver! “Filhas” e “filhos” em Êxodo 1-2, em: Athalya BRENNER,
De Êxodo a Deuteronômio a partir de uma leitura de gênero (A Bíblia: uma leitura de gênero), São Paulo, 2000, p. 78.

18

Werner H. SCHMIDT, Exodus 1,1-6,30, p. 70.
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embora reconheça, com suas próprias palavras, as origens dele: Este é das crianças hebréias (v. 6f).19
Portanto, lembrando a história do povo de Deus, é notável que, nesse momento, a compaixão da filha do
faraó (cf. v. 6d: lmox.T;w:) supera a falta de compaixão que, segundo os profetas, podia marcar a
convivência entre os israelitas (cf. Is 9,18; Zc 11,5). Mais ainda: através de seu comportamento, a
egípcia torna-se semelhante às parteiras hebréias, pois, segundo o profeta Malaquias, quem é capaz de
sentir compaixão (lmox.y:) com o filho que lhe serve é contado entre aqueles que temem a Iahweh
(hw"xy> yaer>yI), sendo que estes últimos podem ter a esperança de que também Deus sinta
compaixão deles (cf. Ml 3,16s).
Entretanto, certos elementos da narrativa revelam uma ambigüidade em relação à filha do faraó. O fato
de ela estar disposta a dar um salário a mãe da criança, para que amamente seu filho (vv. 8d-9f),
primeiramente, parece ser um outro elemento humorístico. Onde já se viu alguém, que é senhor, pagar
um salário a uma escrava para que amamente uma criança? Contudo, é possível imaginar que as
tradições bíblicas queiram atribuir ao pensamento feminino um grau de humanidade superior!
Por outro lado, por meio do pagamento de um salário e, logo depois, por meio do gesto de dar um
(novo) nome à criança (cf. v. 10d), “a filha do faraó torna também visível seu direito de propriedade
sobre o menino”.20 Mais ainda: por mais bonito e louvável que seja o gesto da filha do faraó, ela salva
apenas uma (!) das crianças hebréias (v. 6f). As outras continuam sendo ameaçadas.

3. Pensamentos finais
Na base da leitura das duas pequenas narrativas bíblicas em Ex 1,15-2,10, é possível formular alguns
impulsos em vista da “dignidade da criança” e diante da tarefa de “combater qualquer tipo de violência
contra esses seres humanos tão indefesos”:
a) As tradições do êxodo e, com isso, a Sagrada Escritura como um todo, convidam seus leitores a
imitarem o modelo de comportamento representado pelas parteiras hebréias (Ex 1,15-22) e pelo
conjunto da filha do faraó, da irmã e da mãe de Moisés. Elas, simplesmente, “se enlaçam como elos de
uma corrente em defesa do menino, formando um círculo impenetrável de ternura, no qual a força do
faraó não pode entrar”.21 Ou seja: as mulheres, defendendo as crianças, são as primeiras a opor-se à
violência promovida por um poder que tem, como único interesse, a instalação de um regime opressor e
explorador.
b) Todo esforço em favor da criança precisa fazer parte de um processo de libertação mais amplo.
Dentro das tradições do êxodo, a criança salva é Moisés, ou seja, aquela pessoa que, futuramente,
conduzirá seu povo para fora da sociedade faraônica, a fim de que este último construa uma sociedade
alternativa em terras novas. Parece que somente ali pode-se realizar, enfim, aquele momento tão
sonhado de respeito à dignidade de todas as pessoas, das crianças inclusive. Pois, conforme as tradições
bíblicas, o fim da violência depende, fundamentalmente, de uma sociedade baseada na igualdade e na
liberdade econômica de cada família.22
19

Ex 2,10 cria uma ligação entre o verbo hebraico tirar (hvm) e o nome Moisés (hv,mo), o qual se escreve com as mesmas três
letras (em vista da discussão sobre eventuais origens egípcias do nome, veja Manfred GÖRG, Mose - Name und Namensträger:
Versuch einer historischen Annäherung, em: Eckart OTTO, Mose: Ägypten und das Alte Testament (Stuttgarter Bibelstudien,
189), Stuttgart, 2000, pp. 17-42.

20

Werner H. SCHMIDT, Exodus 1,1-6,30, p. 71.

21

Luis ALONSO SCHÖKEL & Guillermo GUTIÉRREZ, A missão de Moisés: meditações bíblicas, São Paulo, 1992, p. 13.

22

Compare, em vista dessa temática, também: Matthias GRENZER, Análise poética da sociedade: Um estudo de Jó 24, São Paulo,
2005.
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c) Por último, a Sagrada Escritura não consegue imaginar que essa sociedade alternativa possa ser
construída somente a partir do esforço do ser humano. Ou seja: se a libertação do povo hebreu da
escravidão no Egito tivesse dependido somente das parteiras hebréias, da filha do faraó ou até de
Moisés, provavelmente nunca teria ocorrido. Portanto, os textos bíblicos insistem que somente Deus
pode garantir o sucesso de um projeto que visa a reconquista da dignidade dos anteriormente oprimidos
e a construção de uma sociedade sem marcas de violência. Para que isso aconteça, a pessoa humana é
convidada a ser parceira de Deus, ou seja, a assumir sua co-responsabilidade. Resta, porém, a tarefa,
sobretudo em vista da sociedade atual, de descobrir melhor quais são, realmente, os pormenores do
projeto proposto por Deus.23

23

Em vista das grandes questões sociais de hoje, gostaria de indicar, além de um estudo aprofundado das origens da fé judaicocristã nas Sagradas Escrituras, a leitura do novo Compêndio da Doutrina Social da Igreja, elaborado pelo PONTIFÍCIO
CONSELHO "JUSTIÇA E PAZ" (São Paulo, 2005).
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O COMPÊNDIO DA DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA
– PARTE II
A Handbook of the Church Social Doctrine – Part II
Prof. Dr. Francisco Catão
Resumo:
Completando a série de dois artigos em que traça um breve perfil do Compêndio da Doutrina
Social da Igreja, o Autor discute aqui as novas perspectivas em que se situam os princípios dessa doutrina.
Palavras-chaves: doutrina social, dignidade humana, Igreja e sociedade.
Abstract: Concluding the series of two articles where he delineates a brief profile of A Handbook of the
Church Social Doctrine, here the Author discusses the new perspectives of this doctrine principles.
Keywords: social doctrine, human dignity, Church and society

Os Princípios da Doutrina Social da Igreja (DSI)

A fundamentação antropológica do ESC operada pelo Vaticano II e adotada pelo Catecismo da Igreja
Católica1[27] no que concerne à renovação da ética cristã levou a se deslocar também a base do ESC. Desde o
início que a DSI fazia apelo à lei, natural, social e eterna, para fundamentar as exigências da vida social
segundo a vontade de Deus inscrita na natureza da pessoa. Aos poucos, a partir do tempo do Concílio, notouse uma progressiva mudança de rumo, deixando-se de invocar a lei como fundamento último, para recorrer à
dignidade da pessoa. A própria terminologia foi mudando, falava-se cada vez menos das exigências da lei,
para explicitar o que se veio agora a denominar claramente “princípios do ESC”2[28].
Em que consistem e qual o alcance exato desses princípios? É a pergunta a que procuraremos
responder nessa segunda aula e de cujo entendimento depende toda a estruturação do ESC.

1[27]

O Catecismo da Igreja Católica (Catecismo) publicado em 1992, por determinação do Sínodo extraordinário de 1985, em
continuidade com a GS., estabelece a ética cristã sobre bases antropológicas, desenvolvidas na 1ª seção da 3ª parte, classicamente
consagrada ao estudo dos mandamentos.

2[28]

Cf. CDSI, 160, que cita o documento da CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA, Orientações para o estudo e o ensino da
DSI na formação sacerdotal, 29-42. Cidade do Vaticano: Tipografia Poliglota Vaticana, 1988
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Começaremos por refletir sobre os direitos humanos, em que se funda imediatamente todo o edifício
jurídico nos dias de hoje, para, em seguida, entender os princípios como delineamento das características do
agir cristão, comentar a sua enumeração no CDSI e concluir com o Compêndio sobre a civilização do amor.
Os direitos humanos
Até hoje a questão dos direitos humanos constitui um problema para a Igreja Católica, senão teórico,
graças a uma evolução do pensamento cristão que coincide com o surgimento da DSI, pelo menos prático,
pois as próprias normas canônicas e, sobretudo, a forma de exercício da autoridade da Igreja nem sempre
parece respeitar as exigências dos direitos humanos tal como as entende hoje a sociedade.
Ora, foi a fundamentação antropológica do ESC que permitiu ao pensamento católico assimilar os
progressos na área dos direitos humanos feitos no Ocidente, quase sempre contra a própria Igreja, vinculada
às estruturas sociais dominantes, pelo menos até o terceiro quartel do século XIX.
Não se pode esquecer que historicamente a primeira declaração dos direitos humanos, de 1789, no
contexto da Revolução Francesa, foi feita em oposição ao trono e ao altar. A Igreja Católica a condenou desde
o início, assim como a interpretou como estando na base de uma revolução caracterizada pela impiedade, na
raiz dos movimentos emancipatórios que caracterizavam o mundo moderno No século XIX tanto Gregório
XVI como Pio IX condenaram os princípios de Revolução Francesa e fizeram o possível para que os católicos
resistissem às estruturas sociais e políticas construídas sobre tais bases. Essa atitude condenatória perdurou até
a morte de Pio IX, cem anos mais tarde.
A mudança progressiva da posição da Igreja em relação ao mundo ocidental moderno começa
timidamente a partir de Leão XIII. Seus frutos, porém, só se manifestam claramente depois de segunda guerra,
que levou Pio XII a assumir uma atitude positiva em face da Declaração da ONU em 10 de dezembro de
1948, que veio finalmente a ser reconhecida como “um verdadeiro marco nos caminhos do progresso moral da
humanidade” e que “permanece uma das mais altas expressões da consciência humana do nosso tempo”, de
acordo com as palavras de João Paulo II na ONU, em 1979 e 19953[29].
A razão desse atraso da Igreja e de seu esforço para recuperar o diálogo com o mundo moderno está no
fato de que por trás da declaração de 1789 a sensibilidade cristã, marcada pelas contingências históricas,
percebia, por detrás das proclamações liberais e democráticas, um propósito revolucionário, de colocar o ser
humano antes de Deus, contrariando a doutrina da criação e da absoluta e total dependência da criatura em
relação ao Criador, que é também nosso Salvador. Os direitos humanos, inaceitáveis como expressão da
rejeição da condição de criatura, estão plenamente de acordo com os ensinamentos da Tradição, desde que se
limitem a proclamar a originalidade do ser humano e o respeito à pessoa, que não pode ser pensada nem usada
em função de nenhum outro fim que não seja sua vocação à comunhão com Deus.
No âmbito da vida histórica, da sociedade, a pessoa é, indiscutivelmente a fonte de direitos, sem que
isso implique que se considere pura e simplesmente um absoluto, característica que pertence somente a Deus.
É o que explica claramente o Compêndio: “A raiz dos direitos do homem, com efeito, há de ser buscada na
dignidade que pertence a cada ser humano”4[30].
3[29]

Cf. CDSI, 15 2

4[30]

CDSI, 153, citando GS, 27 e o Catecismo, 1930
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Nesse sentido, os direitos humanos são uma primeira expressão da lei que o ser humano descobre
inscrita na sua natureza e que constitui como que um primeiro dado de sua consciência indicando o que é justo
e reto, a ser acolhido pela sua liberdade. A vocação do ser humano à comunhão com Deus, fundamento
primeiro da dignidade da pessoa, longe de contrariar, torna ainda mais consistente, por assim dizer, essa
primeira percepção da consciência. É o que o texto explica logo em seguida: “Tal dignidade, conatural à vida
humana e igual em cada pessoa, se apreende antes de tudo com a razão. O fundamento natural dos direitos se
mostra ainda mais sólido se, à luz sobrenatural, se considerar que a dignidade humana, doada por Deus e
depois profundamente ferida pelo pecado, foi assumida e redimida por Jesus Cristo mediante a Sua
encarnação, morte e ressurreição”5[31].
“A fonte última dos direitos humanos, portanto, continua o texto, não se situa na mera vontade dos
seres humanos, na realidade do Estado, nos poderes públicos, mas no próprio homem e em Deus seu
Criador”6[32].
Esse apelo a Deus, na fonte da dignidade da pessoa, explica as três grandes características dos direitos
humanos:
“Tais direitos são ‘universais, invioláveis e inalienáveis’.
Universais, porque estão presentes em todos os seres humanos, sem exceção alguma de tempo, de lugar e de
sujeitos”.
Invioláveis, enquanto ‘inerentes à pessoa humana e à sua dignidade’ e porque ‘seria vão proclamar os direitos,
se simultaneamente não se envidassem todos os esforços a fim de que seja devidamente assegurado o seu
respeito por parte de todos, em toda a parte e em relação a quem quer que seja’.
Inalienáveis, enquanto ‘ninguém pode legitimamente privar destes direitos um seu semelhante, seja ele quem
for, porque isso significaria violentar a sua natureza’”7[33].
Depois de observar que basta a violação de um único direito humano para que se deixe de respeitar a
dignidade da pessoa8[34], o CDSI adota a enumeração clássica de João Paulo II: “o direito à vida, do qual é
parte integrante o direito a crescer à sombra do coração da mãe depois de ser gerado; o direito a viver em uma
família unida e num ambiente moral favorável ao desenvolvimento da própria personalidade; o direito a
maturar a sua inteligência e liberdade na procura e no conhecimento da verdade; o direito a participar no
trabalho para valorizar os bens da terra e a obter dele o sustento próprio e dos seus familiares; o direito a
fundar livremente uma família e a acolher e educar os filhos, exercitando responsavelmente a sua sexualidade.
Fonte e síntese destes direitos é, em certo sentido, a liberdade religiosa entendida como direito a viver na
verdade da própria fé e em conformidade com a dignidade transcendente da pessoa”9[35].
O CDSI insiste, em seguida, na prioridade do direito à vida10[36], cuja compreensão exata está hoje no
centro dos debates e vai requerer grande sabedoria para se harmonizar com o sentimento ético da sociedade.
Vem, em seguida, a doutrina nem sempre bem compreendida da estreita relação dos direitos com a
responsabilidade, fundada no fato de que os direitos, não são o fundamento, mas a expressão da dignidade da
5[31]

CDSI, 153,

6[32]

ibidem

7[33]

ibidem

8[34]

Cf. CDSI, 154

9[35]

CDSI, 154, citando João Paulo II, Centesimus annus, 47

10[36]

Cf. CDSI, 155
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pessoa na consciência11[37] e, finalmente, estende-se a doutrina à questão aos direitos dos povos e nações,
tendo em vista a comunidade internacional12[38].
Os dois últimos números do parágrafo consagrado aos direitos humanos são de grande riqueza.
Vivemos numa sociedade levada a entender os direitos de maneira formal, que consegue conviver com sua
sistemática violação na prática das guerras e das violências de todo tipo. O defeito de base é que se contenta
com a letra, desconhecendo que os direitos são expressão do espírito de respeito e acolhimento do diferente,
na perspectiva puramente temporal, mas, na realidade, de respeito ao Espírito de Deus, que é o Espírito de
Jesus, convidando-nos a todos a viver numa sociedade alimentada pelo amor recíproco entre todos os
humanos13[39].
Em conseqüência, quando a Igreja insiste na importância fundamental dos direitos humanos, não o faz,
a bem dizer, como uma instância política, nem mesmo, ética, como se sua missão fosse vigiar e denunciar
todas as violências contra os direitos humanos, mas como fruto de sua fidelidade ao Espírito no cumprimento
de sua missão de misericórdia e de perdão, que a deve caracterizar como enviada por Jesus para anunciar o
Evangelho, que é o Espírito de Deus: “A Igreja, cônscia de que a sua missão essencialmente religiosa inclui a
defesa e a promoção dos direitos fundamentais do homem, ‘admite e aprecia muito o dinamismo do tempo de
hoje que promove estes direitos por toda parte’”14[40].
Depois dessa frase introdutória, vem uma passagem importante, mas meio dissimulada no texto,
inclusive por causa da tradução. Sublinha com ênfase a necessidade do respeito aos direitos humanos pela
própria Igreja, inclusive pelas autoridades eclesiásticas, que nem sempre os têm presente no seu modo de
governar clérigos e leigos:
“A Igreja percebe em profundidade a exigência de respeitar dentro do seu próprio âmbito a justiça e os
direitos do homem” 15[41].
Só depois se passa ao relacionamento da Igreja no seu conjunto, hierarquia e comunidade cristã, com a
sociedade, definindo a ação dita pastoral em relação aos direitos humanos, priorizando o anúncio evangélico
em relação à denúncia dos abusos e assinalando que tal ação se deve fazer em conjunto com as demais
instituições sociais, inclusive as outras comunidades cristãs e outras tradições religiosas16[42].
As notas características do agir social cristão

11[37]

Cf. CDSI, 156

12[38]

Cf. CDSI, 157

13[39]

Cf. CDSI 158

14[40]

CDSI 159, citando GS, 41.

41 Ibidem, referência a um discurso de João Paulo II aos oficiais do Tribunal da Rota Romana, em janeiro de 1979 e referência ao
Código de Direito Canônico, can. 208-223. A tradução brasileira lê: “a Igreja adverte profundamente a exigência...” entendendo o
verbo como transitivo direto, ‘dar-se conta de’, que porém não é o sentido corrente do verbo. Fica assim velada a idéia principal
de que, por sua experiência atual, a Igreja veio a se dar conta da importância de respeitar os direitos humanos na sua própria vida
de Igreja, isto é, no âmbito dos procedimentos eclesiásticos. Esta é a idéia claramente explicitada tanto no texto inglês (“The
church profoundly experiences...”) como no texto italiano (“La Chiesa avverte profondamente l’esigensa...”) O tradutor parece
não ter ‘advertido’ que “avverte”, em italiano, não corresponde ao “advertir” português...
16[42]

Cf. CDSI 159
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Entende-se por “princípios permanentes da DSI [...] as expressões da verdade inteira sobre o homem
conhecida através da razão e da fé, que promanam do encontro da mensagem evangélica e de suas exigências,
resumidas no mandamento supremo do amor, com os problemas que emanam da vida da sociedade. A Igreja,
no curso da história e à luz do Espírito, refletindo com sabedoria no seio da própria tradição de fé, pôde darlhes fundamentação e configuração cada vez mais acuradas, individualizando-os progressivamente no esforço
de responder com coerência às exigências dos tempos e aos contínuos progressos da vida social”17[43].
Trata-se, evidentemente, de princípios que são segundos em relação à dignidade da pessoa humana que
os fundamenta. Vêm, inclusive, depois dos direitos humanos, de acordo com a ordem em que o CDSI os
propõe. Deve-se pois entender que não são princípios absolutos, mas, como diz o texto, “expressões da
verdade inteira sobre o homem [...] que a Igreja (a comunidade cristã), no curso da história, individualiza
progressivamente, no esforço de responder com coerência às exigências dos tempos e aos contínuos
progressos da vida social”18[44].
Todavia, mesmo sendo segundos, “estes princípios têm um caráter geral e fundamental, pois que se
referem à realidade mesma dos laços sociais, constituídos pelo conjunto das relações interpessoais, mais
próximas e imediatas, que têm prioridade sobre as relações mediadas pela política, pela economia e pelo
direito como também acontece com os laços entre indivíduos ou grupos em relação ao convívio entre povos e
nações”19[45].
Note-se que esse parágrafo, ao contrário da idéia corrente de que as relações políticas e econômicas
estão no centro da DSI, sublinha a prioridade das relações interpessoais sobre as demais relações sociais,
apresentando-se assim, o CDSI, antes de tudo, como um verdadeiro guia do militante cristão, cuja base é a
qualidade das relações interpessoais, a começar, evidentemente pela família. À luz da DSI, o compromisso
social e político não pode ser considerado o dever primeiro do cristão, que, na verdade é chamado antes de
tudo a viver com os mais próximos uma vida de respeito mútuo, de dedicação e de amor, que é a pedra de
toque da autêntica militância cristã.
Daí resultam “a permanência no tempo e universalidade” dos princípios da DSI. Não são leis a serem
observadas pela militância cristã, mas sim as notas características do agir cristão, pessoal e social, a serem
consideradas antes de tudo no seu conjunto20[46]. Em outros termos, o que denominamos princípios da DSI são
propriedades do agir social cristão, em continuidade com o seu agir pessoal, garantindo sua autenticidade e
evitando toda hipocrisia.
Daí que “os princípios da vida social, no seu conjunto, constituem aquela primeira articulação da
verdade da sociedade, pela qual cada consciência é interpelada e convidada a interagir com todas as demais,
na liberdade, em plena co-responsabilidade com todos e em relação a todos. À questão da verdade e do
sentido do viver social, com efeito, o homem não se pode furtar, pois a sociedade não é uma realidade
estranha a seu mesmo existir”21[47].

17[43]

CDSI 160

18[44]

ibidem.

19[45]

CDSI, 161

20[46]

Cf. CDSI, 162

21[47]

CDSI, 163
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Dessa forma confere-se aos princípios da vida social um caráter profundamente moral, em
continuidade com a dimensão social da pessoa, expressão de uma vida digna do homem em todos os níveis de
atividade, desde seu relacionamento pessoal com Deus, no íntimo de sua consciência, até os aparentemente
mais distantes comportamentos sociais. “Os princípios recordam, com efeito, que a sociedade historicamente
existente promana do entrelaçamento das liberdades de todas as pessoas que nela interagem, contribuindo,
mediante suas opções, para edificá-la ou para empobrecê-la”22[48].
Segue-se então, no CDSI, a enumeração dos princípios, que se resumem a cinco – princípio do bem
comum, da destinação universal dos bens, princípio de subsidiariedade, de participação e de solidariedade –
concluindo-se o capítulo com a consideração de os valores fundamentais da vida social, que inspiram e de
certo modo se espelham nessas cinco características da DSI: a verdade, a liberdade e a justiça.
Os cinco princípios da DSI
Seria demasiado longo analisar os cinco princípios enumerados pelo CDSI. Contentar-nos-emos com
algumas observações sobre os aspectos em que o texto nos parece mais original.
A enumeração e a ordem, embora sejam clássicas, devem ser observadas com cuidado. Trata-se em
primeiro lugar do bem comum, mas de forma relativamente nova, pois ele é, por assim dizer, subjetivado – “O
bem comum pode ser entendido como a dimensão social e comunitária do bem moral”23[49] : é a qualidade
humana, ética portanto, da vida das pessoas reunidas em sociedade, a começar pelo relacionamento com os
mais próximos.
Essa qualidade de vida na prática das relações interpessoais se materializa na comunidade de bens,
expressão concreta da destinação universal dos bens, pois como nenhum de nós vive isolado, os bens de que
dispomos não são pessoais senão secundariamente. Radicalmente os bens de que dispomos são de todos e nos
foram confiados pessoalmente para que sirvam de instrumento à qualidade de vida de todos. Verificamos no
CDSI uma notável evolução na maneira de entender o direito de propriedade, considerado como segundo em
relação à destinação universal dos bens materiais e, sobretudo, como devendo ceder, em virtude da
complexidade mesma da vida atual, a formas mais flexíveis e mais dignas do ser humano de participação de
todos nos bens sociais e no progresso técnico CDSI24[50]. A propriedade, que se justifica como condição da
qualidade de vida de cada pessoa e de cada comunidade humana, deve ser regulada segundo as exigências
morais do bem comum, devendo os cristãos, animados pela bem-aventurança dos pobres, cuidar
especialmente de estar ao lado dos pobres e se caracterizarem pela vida pobre, como se veio a tomar
consciência de forma mais acentuada nos países empobrecidos, quando se sublinha a necessidade de fazer a
opção pelos pobres, de que trata longamente o CDSI 25[51].
Desses dois primeiros princípios, decorrem os três outros, pois os que estão reunidos em sociedade,
numa comunidade humana qualquer, da família à comunidade internacional passando por todas as demais,
devem se colocar ativamente na relação de uns para com os outros, de tal sorte que as estruturas que regem as
diversas comunidades se orientem pelos princípios de subsidiariedade, de participação efetiva e de
22[48]

ibidem

23[49]

CDSI, 164.

24[50]

CDSI, 177

25[51]

CDSI, 182-184.
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solidariedade ativa, fazendo cada um o que é de sua competência, mas sem que ninguém, por isso, se sinta
dispensado de socorrer o outro em suas necessidades, quando a instância diretamente responsável não o pode
fazer ou deixa de cumprir o seu papel26[52].
Esses princípios se podem vincular às características das primeiras comunidades cristãs, tais como são
descritas nos Atos dos Apóstolos, em que ninguém passava necessidade. Os instrumentos de que hoje
dispomos são quase que infinitamente mais sofisticados, mas a qualidade das relações interpessoais continua
assim mesmo a valer como características de uma vida social verdadeiramente cristã. O recurso ao exemplo
das primeiras comunidades cristãs tais como são descritas nos textos apostólicos nos sugere que a DSI tem
como parâmetro a vocação à comunhão com Deus de todos os seres humanos e, de modo algum, uma espécie
de lei universal fundada na pura determinação do Criador. Em lugar, então, de se falar, de direitos e
obrigações, procura-se mostrar as características do agir humano em sociedade a partir dos valores.
Os valores fundamentais da vida social
“A DSI, além dos princípios que devem presidir à edificação de uma sociedade digna do homem,
indica também valores fundamentais”27[53].
O CDSI levanta aqui uma questão interessante, mas de difícil solução, como se pode notar pela
ambigüidade do texto que se segue: “A relação entre princípios e valores é indubitavelmente de reciprocidade,
na medida em que os valores sociais expressam o apreço que se deve atribuir àqueles determinados aspectos
do bem moral que os princípios se propõem conseguir, oferecendo-se como pontos de referência para a
oportuna estruturação e a condução ordenada da vida social”28[54].
Tratar-se-ia, a acreditar nessa colocação, de qualificar axiologicamente as cinco características que se
acaba de enumerar, em relação às exigências transcendentais de todo agir humano, pessoal e social, que deve
se pautar e refletir pela verdade, pela liberdade e pela justiça. Mas não é assim. O apelo aos valores não se
prende diretamente aos princípios, senão aos fundamentos antropológicos acima estabelecidos do ESC:
“Todos os valores sociais são inerentes à dignidade da pessoa humana, da qual favorecem o autêntico
desenvolvimento e são, essencialmente: a verdade, a liberdade, a justiça, o amor. Eles constituem a
referência imprescindível para os responsáveis pela coisa pública, chamados a realizar as reformas
substanciais das estruturas econômicas, políticas, culturais e tecnológicas e as mudanças necessárias nas
instituições. (Sem esquecer, porém, de que) o respeito pela legítima autonomia das realidades terrestres faz
com que a Igreja não se reserve competências específicas de ordem técnica ou temporal, o que não a impede,
porém, de se pronunciar para mostrar como, nas diferentes opções do homem, tais valores são afirmados ou,
pelo contrário, negados”29[55].
Esse apelo aos valores para justificar a missão da comunidade cristã de apreciar a qualidade ética do
agir humano pessoal e social origina-se na Pacem in terris de João XXIII e está na base de um texto
significativo da Gaudium et spes, sobre o progressivo aperfeiçoamento ético da ordem social: “Numa ordem
social justa, o bem das pessoas passa na frente do progresso, pois a ordem das coisas está sujeita ao bem das
26[52]

CDSI, 185-195

27[53]

CDSI, 197

28[54]

ibidem

29[55]

ibidem
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pessoas, e não vice-versa. O sábado é para o homem e não o homem para o sábado. A ordem social seve ir se
aperfeiçoando dia a dia baseada na verdade, edificada segundo a justiça e animada pelo amor,obtendo-se aos
poucos um equilíbrio cada vez mais humano entre as liberdades. O que requer, evidentemente, uma nova
mentalidade e profundas transformações sociais”30[56].
O CDSI retoma aqui essa teoria dos valores, com uma particularidade: trata, inicialmente dos três
valores básicos, numa ordem original de base antropológica, em que a justiça é precedida pela autenticidade e
pela liberdade: verdade, liberdade e justiça31[57], seguidas do que denomina, “a via da caridade”32[58],
antecipando a conclusão sobre a civilização do amor.
O lugar da caridade na DSI
Com base na famosa passagem de Colossenses 4,14, “acima de tudo a αγαπη, que é o laço da
perfeição”, a tradição cristã elaborou na Idade Média uma visão do agir humano envolvido pela caridade,
concebida como um relacionamento estável, profundo e abrangente com Deus Pai, pelo Filho, no Espírito
Santo, em que nasce, cresce, desenvolve-se e consuma-se toda a vida humana, pessoal e social.
João Paulo II traduziu essa idéia numa expressão que fez sucesso, ao falar da civilização do amor
como característica própria de uma visão do mundo com base na vocação humana à comunhão com Deus,
fundamento da dignidade da pessoa humana, e que se consuma, por assim dizer, na realidade de que a Igreja é
denominada o sinal, ou seja, a união com Deus e a unidade de todo o gênero humano.
Muito oportunamente o CDSI retoma a idéia, indicando a caridade como sendo o caminho que todos
os outros valores. Verdade, liberdade justiça devem seguir na direção da realização final da vocação pessoal e
social do ser humano, que é o amor. Faz-se aqui, aparentemente, um percurso em sentido contrário ao que se
descrevia a propósito dos princípios. A fidelidade aos princípios começa pelos relacionamentos mais
próximos, mas é a caridade que os universaliza, de tal sorte que, nossa autenticidade humana se consolida na
intimidade do coração e se exprime, em primeiro lugar, nas relações familiares e grupais, mas não se limita a
elas, pelo contrário, em virtude da universalidade da caridade, se deve estender a todos os humanos e a todas
as múltiplas organizações sociais em que estamos inseridos.
“A caridade, não raro confinada ao âmbito das relações de proximidade, ou limitada aos aspectos
somente subjetivos do agir para com o outro, deve ser reconsiderada no seu autêntico valor de critério
supremo e universal de toda a ética social. Dentre todos os caminhos, mesmo os procurados e percorridos
para enfrentar as formas sempre novas da atual questão social, o “que ultrapassa a todos” (1Cor 12,31) é a via
traçada pela caridade33[59].
Encarada sob esse ângulo, como inter-relacionamento estável de amizade com Deus e com o próximo,
a caridade requer a verdade, a liberdade e a justiça, como todo amor, sob pena de deixar de ser autêntica34[60].
Aliás, na prática, somente a caridade pode sustentar a prática da justiça em todas as relações sociais, desde as
30[56]

GS 26.

31[57]

Cf. CDSIm 198-203.

32[58]

Cf.CDSI, 204-208: A via da caridade.

33[59]

CDSI, 204.
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CDSI, 206
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mais próximas, na família e nas comunidades de vida, até as mais amplas, como as relações
internacionais35[61].
Temos aqui colocadas as bases que nos levarão à conclusão do CDSI, que é o apelo por uma
civilização do amor, nos termos encontrados por João Paulo II. Retoma-se a idéia central da Gaudium et spes,
com base na Mater et Magistra de João XXIII, de que a missão da Igreja é de oferecer um sentido aos homens
e mulheres do nosso tempo, respondendo às suas aspirações e perplexidades.
Esse sentido é, precisamente o amor, fundado no acolhimento de fé ao ensinamento de Jesus e à
assistência do Espírito, que nos faz a todos enfrentar a vida com a certeza da esperança, pois Deus é fiel, e nos
sustenta na edificação de um mundo solidário, expressão social e histórica do amor, que deve estar presente e
penetrar todas as inter-relações humanas. Só o amor pode transformar o ser humano e, transformando-o no
seu agir, transformar a sociedade.
“Só a caridade pode transformar completamente o homem. Uma semelhante transformação não
significa anulação da dimensão terrena numa espiritualidade desencarnada. [...] A caridade [...] exige a
prática da justiça, e só ela nos torna capazes de praticá-la. Inspira uma vida de autodoação [...] (não) pode a
caridade esgotar-se unicamente na dimensão terrena das relações humanas e das relações sociais, porque toda
a sua eficácia deriva da referência a Deus: ‘Ao entardecer desta vida, comparecerei diante de Vós com as
mãos vazias, pois não Vos peço, Senhor, que contabilizeis as minhas obras. Todas as nossas justiças têm
manchas aos Vossos olhos. Quero, portanto, revestir-me da Vossa justiça e receber do Vosso amor a posse
eterna de Vós mesmo…’. Com essas palavras da mais recente doutora da Igreja, Teresa de Lisieux, conclui-se
o CDSI36[62].
Como cristão e como teólogo, o que esperamos do CDSI é que contribua para resituar na perspectiva
do Evangelho o ensinamento e a prática social dos cristãos, integrando-a na caminhada de cada um de nós e
de todos nós em conjunto, para a plena comunhão com Deus, que dá sentido a tudo no universo.

35[61]

CDSI, 207-208

36[62]

CDSI, 583, retomando a citação de santa Terezinha de Lisieux no Catecismo, 2011.
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Notas

A antropologia na base da espiritualidade
O termo espiritualidade, como resumiu Bruno Secondin [1], aparece na literatura latina cristã no decurso do século V, traduzindo, porém, o grego pneumatiké, ou seja, no seu significado
pneumatológico, exprimindo uma vida no Espírito Santo em nós. Mais tarde, porém, dado que
esta vida no Espírito é um privilégio da humanidade, capaz de se abrir à transcendência pela sua
atividade de conhecimento e de amor, o termo espiritualidade vai adquirir um sentido antropológico, designando a vida humana no seu sentido mais alto, como sabedoria, vida de conhecimento e amor dos valores transcendentes.
A história do termo vai, pois, no sentido inverso das nossas tendências atuais. Vemos primeiro a natureza e depois a graça, quando pela história, “espiritualidade” designava em primeiro
lugar a graça, a vocação sobrenatural à comunhão com Deus, que fazia a dignidade do ser humano criado por Deus, e somente depois, quando se passou a privilegiar a análise das essências
antes de se considerar os existentes concretos, espiritualidade passou a designar uma qualidade
específica do ser humano, dotado como nenhuma outra criatura material, da capacidade de
conhecer e amar a Deus, ou, do desejo de Deus, como diz a Tradição, retomada na base do Catecismo da Igreja Católica[2].
Pode-se considerar que essa inversão histórica é responsável não só pela ambiguidade atual
do termo espírito, senão pelo obscurecimento, pelo menos no Ocidente, da natureza propriamente espiritual, pneumática, ou sobrenatural do cristianismo como dizemos, encarando a vida
da graça nos moldes das estruturas espirituais da própria natureza humana criada e reservando
o termo Espírito, pneuma, à Terceira Pessoa da Santíssima Trindade, cuja a ação no mundo dos
humanos é cada vez mais considerada como excepcional, acrescentada para finalidades particulares, ao dom essencial da vida divina que nos é comunicada pelo Filho de Deus.
A reversão desta situação se deve em grande parte ao Vaticano II[3]. Acentuando a importância da teologia trinitária, documentos com a Constituição Lumen Gentium[4] e o Decreto
sobre as Missões, Ad Gentes[5] sublinham a presença imanente do Espírito na comunidade
cristã e em cada um dos fiéis, pondo assim em evidência, segundo a melhor tradição dos padres
gregos[6], o caráter sobrenatural ou pneumático da espiritualidade cristã.
A vida humana é chamada a ser uma vida no Espírito, como insistiu fortemente o subsídio
de preparação ao milênio no ano de 1998[7], não só porque somente no Espírito podemos experimentar e conhecer Deus como Deus, mas porque na economia da salvação, realizada pela
missão do Filho e do Espírito, o Verbo e o Espírito são inseparáveis, desde as origens do mundo
até a consumação final do desígnio do Pai[8]. Retoma-se assim o belíssimo tema de santo Irineu,
que via no Filho e no Espírito as duas mãos do Pai[9].

Pode-se dizer que o que caracteriza da atual Teologia do Espírito Santo, ou Pneumatologia,
é, na expressão de Congar, no seu discurso de abertura do 1º Congresso de Pneumatologia em
1992, que “entendemos hoje por Pneumatologia não a teologia da terceira Pessoa em si mesma,
mas o impacto de uma consideração ativa do Espírito sobre a maneira de ver a Igreja, sua vida
e seus membros”.
Esta, aliás, a linha adotada por João Paulo II na sua bela Encíclica sobre o Espírito Santo na
vida da Igreja e do Mundo[10], abordando, pela raiz, uma problemática até hoje não inteiramente resolvida, de focalizar os diversos aspectos da ação do Espírito na história, tanto o desafio da
santificação encarnada nas realidades humanas, como o das manifestações extraordinárias do
Espírito, em que tendem a se concentrar os movimentos carismáticos[11].
Há muito a se fazer na compreensão da ação do Espírito na Igreja, tendo em vista, em particular, a problemática brasileira dos choques, aparentemente inevitáveis, entre os objetivos das
pastorais libertadoras e a concepção de vida pessoal e comunitária que prevalece nos diversos
movimentos de tendência carismática. Todavia pensamos que uma obra como a de Congar[12],
publicada no fim da década dos 70, em três volumes, possa contribuir para esclarecer as mais
importantes questões que estão em jogo.
No primeiro volume, O Espírito na Economia, depois de uma preciosa nota introdutória
sobre a Experiência, que figura entre os textos teológicos mais lúcidos sobre o tema, Congar estuda, a manifestação do Espírito tal como se deu e foi entendida nas Escrituras e na história do
cristianismo, com seus altos e baixos, até Vaticano II.
O segundo volume, Ele é o Senhor e dá a vida, depois de analisar a ação do Espírito como
alma da Igreja e sopro divino que se faz sentir na vida em nossas vidas pessoais, Congar elabora
o primeiro estudo sistemático da Renovação Carismática e conclui o volume mostrando a presença atuante do Espírito em todo o mundo.
O terceiro volume, O rio que corre no Oriente e no Ocidente, contém uma importante análise das doutrinas oriental e ocidental sobre a Trindade, na base da maneira de entender a ação
do Espírito nos sacramentos.
O segredo da pneumatologia é a sua vinculação estreita com a realização do desígnio de
Deus no Cristo Jesus, salvaguardando sempre a santificação como participação antecipada na
vida de Deus, quer na intimidade da oração, quer na transformação da sociedade segundo o
Evangelho.

[1] Espiritualidade: a história de uma palavra, em Bruno Secondin, Espiritualidade em diálogo, novos cenários da experiência
espiritual, São Paulo: Paulinas, 2005, pp. 27-40.
[2] Catecismo da Igreja Católica. São Paulo: Paulinas e associadas, 1993, nº 27.
[3] Vaticano II, Mensagens Discursos e Documentos. São Paulo: Paulinas, 1998, numa nova tradução dos originais feita por
Francisco Catão, enriquecida de vários índices, inclusive um índice analítico, que permite aceder aos principais textos que tratam
de determinados assuntos.
[4] Vaticano II, Lumen Gentium. São Paulo: Paulinas, 2001 (col. A voz do Papa, nº 31).
[5] Vaticano II, Ad gentes. São Paulo: Paulinas, 2002 (col. A voz do Papa, nº 42).
[6] Sobre as perspectivas renovadoras da tradição grega, cf. Volodomer Koubetch, Da ciração à parusia. São Paulo: Paulinas,
2004 e, mais informativo, Enrico Morini, O Oriente do Ocidente: Os ortodoxos. São Paulo: Paulinas, 2005.

[7] “No Espírito”, em Comissão Teológico-Histórica do Grande Jubileu. Senhor, a terra está repleta do teu Espírito. São Paulo:
Paulinas, 1997, pp. 17-24.
[8] A missão conjunta do Filho e do Espírito em Catecismo da Igreja Católica. São Paulo: Paulinas e associadas, 1993, Iª Parte,
2ª seção, nn. 689-690; 702-747.
[9] Cf. Pe. Luiz Eustáquio dos Santos Nogueira, O Espírito e o Verbo, as duas mãos do Pai. São Paulo: Paulinas, 1995.
[10] João Paulo II, Dominum et vivificantem. São Paulo: Paulinas, 1986.
[11] Veja-se a respeito o estudo polêmico de Victor Codina, Creio no Espírito Santo, Pneumatologia narrativa. São Paulo:
Paulinas, 1997.
[12] Cardeal Yves Congar, Creio no Espírito SantoSão Paulo: Paulinas, 2005, em 3 volumes.
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Discipulado: o relacionamento entre Jesus e seus seguidores mais próximos
Julio Fontana∗
1. O significado do termo “discípulo”
A forma com que Jesus escolheu para se relacionar com seus seguidores mais próximos foi o
discipulado.
A retórica religiosa do cristianismo moderno, na maioria das vezes, nos leva a usar a palavra
"discípulo" de forma um tanto vaga. No esforço de se mostrar pertinente, a oratória de púlpito e os devaneios
teológicos tendem a empregar o termo "discípulo" em tantos significados ou em sentidos tão amplos quanto
possíveis. Lucas, em Atos dos Apóstolos, estende o uso do termo "discípulo" a todos os cristãos de seu tempo.
Os Evangelhos, no entanto, restringem-se a usar o termo somente àqueles que realmente seguiram1Jesus
durante o seu ministério público.
Uma pergunta fica latente: O que quer dizer o termo discípulo?
Houaiss define discípulo como "aprendiz, aluno; aluno disposto a continuar o trabalho do seu mestre;
seguidor de um ideal".2 Ser um discípulo não é uma questão tão simples como a princípio possa parecer. Nós
cristãos não podemos dizer apenas que "discípulo" significa "estudante" ou "aluno" e encerrar o assunto. O
discipulado é uma instituição de suma importância para o ministério público de Jesus. Sem o discipulado
talvez hoje não teríamos o cristianismo como uma religião de proporções universais, pois, foi essa forma de
relação entre os cristãos e o seu Senhor – de total exigência – que fez com que a mensagem de Jesus
alcançasse as pessoas e os lugares mais distantes do mundo antigo. Será que sem essa forma de relação tão
intensa e exigente, o cristianismo, em menos de três séculos, teria se tornado a religião oficial do império
romano? Será que por exigir tanto de seus membros (dedicação exclusiva) é que o cristianismo se expandiu
tão rapidamente?
O termo "discípulo" aparece 72 vezes em Mateus, 46 em Marcos, 37 em Lucas e 78 em João. Em
contraste, com exceção de Atos, com 28 ocorrências – jamais com referência aos discípulos durante o
ministério de Jesus – a palavra "discípulos" está ausente do restante do Novo Testamento.
Como foi observado, a palavra "discípulo" não aparece nas epístolas de Paulo, nas outras epístolas do
Novo Testamento, na epístola aos Hebreus e no livro de Apocalipse, "discípulos" não era a forma usual de os
cristãos da primeira ou segunda gerações falarem entre si ou a respeito dos outros. Portanto, o termo
"discípulos" nos Evangelhos não deve ser explicado como uma retroprojeção anacrônica3 da forma de falar
dos membros da igreja primitiva para o tempo do ministério público de Jesus. O critério da descontinuidade4
∗

Graduando em teologia, reside no Rio de Janeiro.

1

Brevemente falando podemos agrupar os que seguiam Jesus em três círculos concêntricos. O círculo externo incluía
as multidões de curiosos que iam e vinham (esses não podem ser denominados discípulos); no círculo intermediário
ficavam os discípulos, que Jesus escolhia pessoalmente para acompanhá-lo em suas jornadas (eram seguidores
permanentes de Jesus, incluindo mulheres, as quais como podemos perceber nos Evangelhos eram muito mais
devotas do que muitos homens); havia também o círculo mais íntimo que era composto de doze discípulos
selecionados do círculo anterior (esses simbolizavam e iniciavam a grande reunificação das doze tribos de Israel no
fim dos tempos).

2

HOUAISS, Antônio. Minidicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2004, p. 251.

3

Anacronismo, segundo Houaiss, é um "erro na datação de acontecimentos"; "atitude ou fato que não está de acordo
com sua época" (Ibid., p. 41).
4
Critério utilizado para se descobrir a possibilidade de um dito remontar ou não ao próprio Jesus histórico. Esse critério
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também se verifica nesse caso. Meier comenta que esse julgamento é corroborado pela total ausência ou rara
ocorrência da palavra "discípulo" em grande parte dos mais antigos escritos cristãos fora do Novo Testamento
(pais apostólicos).5
A palavra discípulo também não aparece em toda a Septuaginta, bem como nos deutero-canônicos e
nos pseudepígrafos. John P. Meier observa que "o Antigo Testamento em grego não contém a palavra-chave
(mathētēs) usada no século I d.C. para designar os discípulos de Jesus, da mesma forma que as Escrituras
judaicas em hebraico e aramaico quase não apresentam a palavra-chave (talmîd) usada pelo menos a partir do
século II d.C. como termo técnico para designar os discípulos dos rabinos".6
Somente em Fílon (c.a. 25 a.C – 50 a.D.) é que encontramos um autor judeu, escrevendo em grego, e
que usa mathētēs em suas obras. Embora Fílon por vezes (14 ocorrências em toda a sua obra literária – 12
volumes) use a palavra no sentido geral de um estudante, ou alguém que recebe instrução de um professor, é
típico seu emprego de mathētēs dentro do contexto de sua concepção mística sobre a pessoa "perfeita" que
recebe ensinamentos diretamente de Deus.7
Flávio Josefo (c.a. 37 – 100 a.D) a exemplo de Fílon, também utiliza pouco o termo mathētēs (15
ocorrências em toda a sua obra literária – 10 volumes). Em Josefo a palavra tem o sentido geral de alguém que
aprende com o exemplo do outro (Ant. 1.11.3 § 200). Mais importante, Josefo usa mathētēs para descrever
várias figuras do Antigo Testamento, colocadas em uma relação mestre-discípulo. Meier comenta que "é
revelador que o mais próximo paralelo judaico do século I que conseguimos encontrar para o uso de mathētēs
nos Evangelhos com relação aos discípulos de Jesus venha dos escritos de Josefo, um judeu culto da Palestina
que acabou imerso na cultura grego-romana, embora asseverasse (pelo menos já no fim da vida) ter sido um
fariseu.8
Wilkins9 sustenta que no grego clássico é possível distinguir os seguintes significados de mathētēs:
1.
2.
3.
4.

Uso geral inicial: "aprendiz", "estudante diligente da matéria sob consideração";
Uso técnico, com um sentido de dependência direta de uma autoridade superior;
Uso técnico não específico: "adepto", alguém que adota o modo de vida de um meio cultural;
Sentido técnico-especializado: "aluno institucional".

Apesar desses significados se terem mantido no mundo helênico, ocorreu uma tendência de se usar
mathētēs sobretudo no sentido de adepto de um filósofo, de um grande pensador do passado, ou de uma figura
religiosa. Pode-se perceber que, para os primeiros cristãos de fala grega, mathētēs se adaptaria naturalmente
aos devotados adeptos do grande mestre, Jesus.
O termo talmîd que, brevemente seria o termo técnico para um estudante da Torá entre os rabinos,
também não ocorre nos escritos não-bíblicos descobertos em Qumran. Isso é estranho em vista da grande
quantidade de escribas em atividade em Qumran e do intenso estudo das Escrituras. Mais estranho ainda é
que, a ausência no hebraico e aramaico é acompanhada da ausência no grego, ou seja, nos registros
pseudepígrafos que, como sabemos, são manuscritos datados entre o século II a.C. e o século I d.C.

enfoca palavras ou feitos de Jesus que não podem ser originários quer do judaísmo do seu tempo, quer da igreja
primitiva.
5

MEIER, John Paul, Um Judeu Marginal: repensando o Jesus Histórico, Vol 3, livro I. Rio de Janeiro: Imago Editora,
2003, p. 55

6

Ibid., idem.

7

Ibid., p. 55, 56.

8

Ibid. p. 57.

9

WILKINS, The Concept of Disciple, pp. 11-32.
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Podemos concluir também que ao que parece o uso maciço de mathētēs para os discípulos de Jesus nos
quatro Evangelhos não seria nem uma projeção de um emprego encontrado no Antigo Testamento
(massorético ou Septuaginta), na literatura intertestamental ou de Qumran, nem uma retroprojeção da
designação usada comumente para crentes cristãos no século I d.C.
2. A essência do discipulado
"Ao vincular os Doze tão intimamente à sua pessoa e à sua missão, Jesus de
fato fez desse grupo o exemplo vivo do que significava ser um discípulo".10
2.1. Paralelos de Relacionamentos Mestre-Discípulo
Será que Jesus teve discípulos? Essa é a primeira pergunta a qual devemos fazer no nosso estudo,
verificar a existência histórica do discipulado.
Depois de estudar as grandes escolas do período grego-romano, R. Alan Culpeppper11 tenta isolar
nove características das várias escolas que analisou:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ênfase na amizade ou no companheirismo entre os discípulos;
Origens em um fundador reverenciado como sábio exemplar;
Ensinamentos e tradições do fundador prezados pelos discípulos;
Participação na escola, participação baseada na condição de discípulo do fundador;
Atividades comuns, tais como ensino, aprendizado, estudo e escrita;
Refeições comunais;
Regras práticas relativas à admissão, à permanência e à progressão na escola;
Algum grau de distância da sociedade;
Meios organizacionais de assegurar a existência continuada da escola.

Em seguida compará-las com a "escola" de Jesus e conclui que "a exigência absoluta deste, como
condição para o discipulado, é a única nas antigas tradições escolásticas; em nenhuma outra tradição a
exigência de compromisso é levada a um nível comparável".12 Porém, Culpepper observa certo paradoxo na
"escola" de Jesus, construída sobre as exigências tão cruéis. Muitas vezes, um grupo vivendo um etos
(=hábito) radical em torno de um líder carismático pode ter limites rígidos, apartando-o dos que levam uma
vida menos radical. No mundo antigo, tais limites eram em geral mais claras nas refeições comunitárias
conduzidas por algum grupo religioso ou filosófico especial. Essas refeições representavam a camaradagem
íntima e a vida compartilhada; por isso, eram com freqüência vedadas a forasteiros. Era esse o caso, ao que
parece, dos fariseus por volta do tempo de Jesus. Tanto nas refeições como na vida diária, Qumran levava ao
extremo a separação exigida pela regras judaicas de pureza, criando uma comunidade em forma de seita na
margem noroeste do mar Morto.
Tanto mais surpreendente, portanto, é uma prática característica de Jesus e seus discípulos (junto com
os que o apoiavam sem deixar suas casas), a saber, a confraternização à mesa aberta a forasteiros, mesmo aos
desprezíveis publicanos e pecadores. Comenta Meier que é justamente nesse ponto que Culpepper vê mais
uma extraordinária diferença em relação às outras escolas da antigüidade, várias das quais também realizavam
refeições comunais, mas apenas dentro do grupo. Destarte, contemplamos mais uma característica básica de
10

MEIER, op.cit., p. 161.

11

The Johannine Scholl (SBLDS 26; Missoula, MT: Scholars, 1975), pp. 258-259.

12

Ibid., p. 225.
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um verdadeiro discípulo de Jesus: ele não exclui os que são marginalizados pela sociedade, pelo contrário, os
trazem para a comunhão à mesa.
Ao longo de todo o período greco-romano, várias figuras filosóficas e religiosas reuniram ao seu redor
pessoas que poderiam ser classificadas como seguidores, partidários, estudantes ou discípulos. Tais públicos
receptivos sorviam e cultivavam os ensinamentos de seu líder, iniciando assim a formação de várias tradições
intelectuais ou religiosas, que eram então passadas de geração em geração. Algumas dessas "escolas" podem
ser citadas: pitagóricos, platônicos, aristotélicos, epicuristas, estóicos, "escola de Qumran", "casa de Hilel",
"escola de Fílon".
Não apenas as condições socioeconômicas, políticas e intelectuais de uma sociedade em particular,
mas também o talento e impacto pessoal do grande mestre fundador moldavam a "escola" em contornos
específicos. Como figura religiosa no período grego-romano, não é surpresa que Jesus tivesse algumas
semelhanças com outros mestres filosóficos ou religiosos de seu tempo, notadamente no tocante a seu desejo
de cercar-se de seguidores ou estudantes. Todavia, também não podemos ignorar as características distintivas
dos discípulos reunidos em torno do Jesus histórico.13
A forma de relação mestre-discípulo mais próxima da instituída por Jesus é encontrada no Antigo
Testamento. Não é por não aparecer o termo talmîd que não possuímos a relação mestre-discípulo figurada no
Antigo Testamento. WilKins assinala apropriadamente que a realidade social de um relacionamento mestrediscipulado vai muito além do limitado vocabulário sobre o discipulado no Antigo Testamento14. Notamos
que talmîd ocorre apenas em 1 Cr 25.8 referindo-se a um músico aprendiz estudando seu ofício. O adjetivo e
substantivo verbal limmûd ("instruído", "habituado" e, como substantivo, "discípulo") ocorre seis vezes no
Antigo Testamento, sempre na literatura profética. Otto Kaiser observa que "meus discípulos" em Is 8.16 se
refere aos discípulos reunidos em torno do profeta Isaías, discípulos que ouvem e testemunham suas
profecias15. Além da mera terminologia, a realidade social do relacionamento mestre-discípulo em Israel
existia sob várias formas em círculos de profetas, escribas e sábios.
Devemos ressaltar também que havia muita semelhança entre Jesus e os rabinos judeus posteriores e
seus discípulos. Shaye Cohen observa que "os discípulos dos rabinos do século II a.D. tinham muitas
características em comum com os discípulos de Jesus. Os discípulos dos rabinos, como os de Jesus, estavam
sempre com seu mestre". Cohen indica também a diferença vital entre Jesus e os rabinos, diz ele: "Jesus não
era apenas um professor (...) era também um profeta e fazia curas, e as tradições a seu respeito claramente se
originam em parte do relato bíblico sobre Elias e seu discípulo Eliseu. Em contraste, os rabinos do século II
não afirmavam ser homens santos ou taumaturgos (...)"16.
Cohen, corretamente, aponta para Elias e Eliseu, pois essa relação é a que mais se parece com aquela
mantida entre Jesus e seus discípulos. Elias, como sabemos, entre os profetas do Antigo Testamento é
apresentado como:
1º) Um profeta e taumaturgo itinerante, atuando no Norte de Israel.
2º) Ele faz um chamado peremptório a outro indivíduo (Eliseu) para abandonar casa, família e o trabalho
comum para segui-lo, servi-lo e, por fim, suceder-lhe no ministério do profeta.

13

Para conhecer mais profundamente as características de cada escola contemporânea a Jesus no mundo grecoromano bem como no judaísmo, ver Wayne A. Meeks, O Mundo Moral dos Primeiros Cristãos, São Paulo: Paulus,
1996, pp. 35-113.
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WILKINS, op.cit., 43-91.
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Josefo, por exemplo, em sua autobiografia (Vida de Josefo, 2 §11,12) nos fornece algumas
informações sobre as formas de discipulados os quais ele se submeteu durante a sua vida. Ele conta que por
volta dos 16 anos de idade (c.a. 53-54 a.D.), ele decidiu sozinho adquirir algum conhecimento sobre os
principais movimentos religiosos existentes no judaísmo da Palestina de seu tempo: os fariseus, os saduceus e
os essênios. Além de experimentar cada um desses movimentos sucessivamente, ele ouviu falar de um asceta
solitário judeu chamado Bannus, que praticava abluções rituais no deserto. Aparentemente por sua própria
iniciativa, Josefo veio a ser seguidor zeloso e viveu com ele durante três anos. Por fim retornou a Jerusalém
com a idade de 19 anos e começou a viver como fariseu. Todavia, pode se dizer que, nenhuma dessas formas
de "discipulado" é semelhante àquela vista entre Jesus e seus discípulos.
Marcos, Q, a tradição especial de Lucas, João e Josefo, afirmam que João Batista tinha discípulos.
Entretanto, existem algumas diferenças entre o discipulado de Jesus e o "discipulado"17 do Batista. Primeiro;
João não exigiu nenhum tipo de discipulado. João, ao contrário de Jesus, não "chamava" os indivíduos
diretamente para serem seus discípulos, nem exigia que vivessem por um período prolongado em um círculo
ao seu redor. Segundo; a ampla maioria dos que eram batizados, retornavam aos seus lares e mesmo aqueles
que optavam em permanecer ali algum tempo poderiam abandonar o grupo quando lhes aprouvesse. Os
seguidores de João não compartilhavam dos momentos mais íntimos de João, ou seja, não havia um ensino
integral, tanto por atos quanto por palavras.18
Pelos dados que foram mostrados acima, conclui-se que, antes da vida de Jesus, não encontramos
nenhum autor judeu que fale de discípulos ao menos de forma semelhante aos que Jesus reúne em torno de
si.19 Se o discipulado de Jesus é totalmente sem paralelos no mundo grego-romano contemporâneo a ele e a
relação análoga mais próxima, aquela mantida entre Elias-Eliseu, não reflete todos os aspectos do discipulado
de Jesus, então pergunta-se: "Quais eram os traços distintivos que definiam uma pessoa como discípulo de
Jesus no sentido estrito?"
2.2. Quem pode ser discípulo de Jesus?
"qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu
discípulo" (Lc 14.33).
Com sua mensagem Jesus dirige-se ao público, ao povo em geral. Mas para ele o estar voltado para o
povo ainda não era o bastante. Nos Evangelhos vemos um grupo de pessoas que lhe eram mais próximas. Esse
fato é esclarecedor para conhecermos sua personalidade, pois mostra que ele queria estar perto das pessoas,
que não queria percorrer seu caminho como um grande solitário.
Na Igreja de hoje, Jesus se encontra mais solitário do que nunca. Muitos estão na multidão apenas
como meros espectadores atônitos. Não estamos estabelecidos como sendo aquele grupo mais íntimo de Jesus,
estamos afastados. Para haver aproximação só pelo discipulado isso é possível. A pergunta chave é: Quantos
estão dispostos a ser discípulos de Jesus?
17

Creio que não podemos chamar aqueles seguidores que permaneciam temporariamente com o Batista de discípulos.
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Meier crê que Jesus e alguns dos seus discípulos tenham sido discípulos de João Batista. Para saber mais sobre
João Batista e sua relação com Jesus, ler o livro de John Paul Meier, Um Judeu Marginal: repensando o Jesus
Histórico, vol II, livro 1, Rio de Janeiro: Imago Editora, 1996.
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Joachim Jeremias crê que o método de Jesus fazer discípulos não era novidade nos tempos do Novo Testamento.
Diz ele que desde o século II antes de Jesus existiam entre as classes médias e pobres "santas comunidades"
(habûrot em aramaico) ou os "companheirismos" dos fariseus. Elas se dedicavam à preparação dos alimentos para
as sinagogas, à observância das prescrições litúrgicas. Também existiam as comunidades monásticas (não
celibatárias) dos essênios. Alguns grupos se carcterizavam por seu estrito apega à letra da lei. Eram, portanto,
comunidades fechadas, cujas doutrinas, ao menos no caso dos fariseus, eram condenadas por Jesus como sendo
letra morta.
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Veremos quais são as exigências do discipulado afim de que possamos "calcular o preço" (Lc 14.28) e
decidir qual atitude tomaremos.
2.2.1. O chamado ao discipulado
a) Somente Jesus pode chamar ao discipulado
Uma das características mais evidentes no discipulado de Jesus é o fato de ele próprio chamar seus
discípulos – esse é um direito exclusivo e personalíssimo de Jesus.20 Analisando os casos paralelos de relação
mestre-discípulo do mundo greco-romano, bem como no próprio judaísmo, não presenciamos nenhum caso
similar ao discipulado de Jesus, onde o mestre escolhe seu próprio aluno. Sócrates, por exemplo, ia por toda
parte persuadindo a todos (Apologia, XVI), Josefo que escolhe seus mestres e a quem seguir (Vida de Josefo,
2 §11,12), e João Batista jamais exigiu um discipulado. Joachim Gnilka observa que o fato de Jesus mesmo
tomar a iniciativa de chamar seu discípulo, faz com que sua forma de discipulado se distancie das praticadas
pelos rabinos. A relação mestre-discípulo entre os rabinos judeus, diz Gnilka, o discípulo quem escolhia seu
mestre, por via de regra aquele quem esperava aprender mais, podendo também passar para outro, e como
Jesus se deixa associar à idéia profética do seguimento. Não é porque Jesus fosse um rabino conhecido que o
seguimento se inicia e se torna possível, mas porque ele chama na plenitude do seu poder carismático. O
caráter único deste seguimento se expressa em que no caso de Elias não é o profeta quem chama mas em
última análise é Deus, o que é representado pelo ato simbólico de lançar o manto sobre quem é chamado (cf. 1
Rs 19.19-21). Em Jesus falta um símbolo deste tipo. Ele chama por sua palavra.21
John Meier observou que em várias fontes diferentes dos Evangelhos, Jesus sempre toma iniciativa de
chamar as pessoas para segui-lo. O chamado de Jesus é peremptório (=decisivo), dirigido a pessoas que não
tomaram a iniciativa de pedir para segui-lo. O ser humano que foi chamado abandona tudo quanto tem, não
para fazer algo que tenha valor especial, mas simplesmente por causa daquele chamado, porque, de outro
modo, não pode seguir os passos de Jesus. A esse ato não se atribui o menor valor. Uma vez chamada para
fora, a pessoa tem que abandonar a existência anterior; tem que simplesmente "existir" no sentido rigoroso da
palavra. O que é velho fica para trás, totalmente abandonado. O discípulo é arrancado de sua relativa
segurança de vida e lançado à incerteza completa; de uma situação previsível e calculável para dentro do
imprevisível e fortuito; do domínio das possibilidades finitas para o domínio das possibilidades infinitas.22
O melhor exemplo de chamado ao discipulado é aquele onde Jesus comissiona Mateus para ser seu
discípulo. Jesus viu Mateus sentado diante da mesa dos impostos e disse-lhe: "Segue-me". Mateus se levantou
e o seguiu. Esse chamado é muito semelhante com os comissionamentos dos profetas do Antigo Testamento
(cf. Gen 22.1; Êx 3.4; 1 Sm 3.4; Is 6.8; Jr 1.4,5; Ez 2.1-8; Os 1.2; Am 7.15; Jn 1.1,2). A resposta dos
chamados não foi outra que essa: "Eis-me aqui" (Gen 22.1; Êx 3.4; 1 Sm 3.4,6,8).
Existe uma situação em Q onde um homem declara a Jesus que irá segui-lo, entretanto, Jesus lhe
mostra que a condição de que, ser um de seus seguidores não é uma atividade gloriosa. O entusiasmo
suscitado pelo ensinamento e pelos milagres não deve iludir, pois o seguimento de Jesus é exigente. Em suma:
a resposta de Jesus chama a atenção do entusiasta para o fato de que este não sabe o que faz.
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Diferente pensa H. W. Kuhn, in: Nachfolge. Ele diz que existe três formas de vocação nos Evangelhos (tipo marcano:
Jesus chama seus discípulos diretamente; tipo Fonte de Ditos: o seguimento ocorre a partir de uma decisão de Jesus;
tipo joanino: as pessoas entram no seguimento de Jesus pela mediação de outras pessoas). Kuhn faz uma abordagem
diferente da que propomos nesse artigo. No decorrer desse estudo o leitor pode notar que as condições e
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Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: "Eu te seguirei por onde quer
que fores". Jesus respondeu: "As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus
ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça" (Lc 9.57,58).
Outro detalhe nessa passagem que o homem oferece-se, ele próprio, para seguir a Jesus, ou seja, não
foi chamado. Observa Bonhoeffer que ninguém pode chamar-se a si próprio. O abismo entre a oferta
espontânea ao discipulado e o verdadeiro discipulado continua aberto.23
Marcos, Q e L e João nos proporcionam uma adequada múltipla confirmação de um elemento básico
do discipulado: para tornar-se um discípulo de Jesus, é preciso partir deste a iniciativa de emitir uma ordem
imperativa para segui-lo. Meier observa que o hábito de Jesus tomar a iniciativa e chamar discípulos para
segui-lo em sentido literal não era exclusivo dele entre os mestres judeus na Palestina do século I d.C.,
entretanto, pode-se afirmar que o modo de Jesus conquistar discípulos parece ter sido incomum, se não único,
no judaísmo da Palestina do seu tempo.
b) O chamado sem oposição
Soa o chamado, e imediatamente segue o ato obediente da pessoa que foi
chamada. A resposta do discípulo não é uma confissão oral da fé em Jesus, mas
sim um ato de obediência (Dietrich Bonhoeffer).
O chamado de Jesus não admite oposição nem demora, sejam quais forem as circunstâncias. O ser
humano que foi chamado larga tudo quanto tem, não para fazer algo que tenha valor especial, mas
simplesmente por causa daquele chamado, porque, de outro modo, não pode seguir os passos de Jesus. A esse
ato não se atribui o menor valor24. Seguir Jesus não possuía valor nenhum perante a sociedade israelita, pelo
contrário, seus discípulos eram vistos com olhos da desconfiança e sempre eram repelidos de qualquer
convívio social.
O chamado ao discipulado não admite demora em razão do reino de Deus estar próximo (cf. Mt 10.7).
A tradição Q nos mostra essa característica do chamado de Jesus em Mt 8.21,22//Lc 9.59,60.
A outro disse: "Siga-me". Mas o homem respondeu: "Senhor deixa-me ir primeiro
sepultar meu pai". Jesus lhe disse: "Deixe que os mortos sepultem seus próprios
mortos; você, porém, vá e proclame o Reino de Deus" (Lc 9.59,60).
Notamos que, muito por alto, a objeção lembra a vocação de Eliseu, só que lá tratava-se unicamente de
despedir-se de pessoas vivas (1 Rs 19.20, compare com Lc 9.61s.). Mesmo assim podemos considerar esse
dito25 como totalmente descontínuo, não só ao mundo judeu, bem como a todo mundo greco-romano. Essa
exigência, "deixe que os mortos sepultem seus mortos" não aparece de novo no Novo Testamento e não é
apresentada como obrigação imposta aos cristãos no restante da literatura cristã primitiva. Meier comenta que
esse dito é chocantemente descontínuo com a moralidade fundamental tão cara tanto a judeus como a cristãos
(ver Gen 35.29; Tb 14.10-13). Tanto Hengel como Sanders, pelo critério da descontinuidade, defendem a
autenticidade do lógio. O enterro digno dos mortos por parentes ou amigos próximos [em especial o filho do
falecido era uma das mais sagradas obrigações, reconhecida em todo o antigo mundo mediterrâneo. Louvada
pela devoção judaica, era uma das mais importantes expressões práticas da obediência ao quarto mandamento
23
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O significado da resposta do homem o qual pediu primeiro para sepultar o pai, pode ser de que seu pai ainda
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do Decálogo ("honra teu pai e tua mãe"). Parece não ter havido rejeição a essa obrigação de um enterro
decente nas práticas cristãs primitivas – mesmo quando o morto não era um parente26].
Uma tradição de Lucas aborda o mesmo ponto:
Ainda outro disse: "Vou seguir-te Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedirme da minha família". Jesus respondeu: "Ninguém que põe a mão no arado e olha
para trás é apto para o Reino de Deus".(Lc 9.61,62).
Gnilka expõe idéia diferente da que mostramos acima. Ele afirma que o ponto crucial desta palavra
aparece com plena nitidez quando se atenta que se está falando aqui de mortos em dois níveis de compreensão
diferentes. Uma vez são os fisicamente mortos, como o pai que o filho deseja sepultar. Da outra são os
espiritualmente mortos, que morreram porque não se dispuseram ou não se dispõem para receber a mensagem
salvífica de Jesus. Ao avaliar essas duas espécies de morte, para Jesus a segunda é mais grave. Por isso o
jovem homem deve fazer o que é mais necessário, e isto sem demora.27
2.3. Seguindo Jesus Fisicamente – abandonando o lar
Seguir Jesus não era uma simples metáfora para absorver e praticar seus ensinamentos. Ele chamava as
pessoas para segui-lo literal e fisicamente, enquanto realizava várias jornadas de pregação na Galiléia, na
Judéia e em regiões circunvizinhas. Meier observa que "não era possível seguir Jesus simplesmente ficando
em casa e estudando seus ensinamentos, ou freqüentando sua escola e assistindo às suas palavras ao estilo Ben
Sira. A própria idéia de que tornar-se um aluno significava abandonar laços familiares e posses em nome de
um ministério itinerante seria contrária ao etos de Ben Sira, que inculcava em seus estudantes os deveres de
um filho para com pai e mãe e recomendava a sábia fruição dos bens de cada um (p. ex. Eclo 3.1-16; 7.27-28;
14.11-16; 31.8-11)".28 Bonhoeffer comenta que "ser discípulo significa dar determinados passos. O primeiro
passo que segue ao chamado separa o discípulo de sua existência anterior. Assim, o chamado ao discipulado
cria imediatamente uma nova situação29. Permanecer na situação antiga e ser discípulo é impossível".30 Como
já vimos, não existe paralelo no mundo greco-romano para essa característica do discipulado de Jesus.
O chamado peremptório de Jesus para que o seguissem ficava aberto não apenas geográfica, mas
também temporalmente. Não estabelecia nenhum limite tempo à obrigação de segui-lo. Não havia um
programa de estudos que, uma vez completado, liberasse um discípulo do constante acompanhamento a Jesus.
Tornar-se seu discípulo não era um compromisso temporário, após o qual a pessoa podia esperar ser
promovida à igualdade com Jesus. Isso difere muito do relacionamento normal de um estudante rabínico com
seu mestre. O objetivo de um discípulo rabínico, ao se tornar aluno de um rabino famoso, era aprender a sua
sábia e fiel interpretação da Torá, transmitida não só pela instrução oral do mestre (cuidadosamente repetida e
memorizada), mas também por sua conduta diária (observada ao participar da vida da família). Em geral,
esperava-se que essa vida de discípulo fosse uma etapa transitória. Quando o estudante completasse seu
período de instrução da Torá, estaria livre para deixar seu mestre e iniciar sua própria carreira.31
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Segundo o Evangelho de Lucas (9.59-62), Jesus chamava discípulos, não para estudar a Torá, mas para
experimentar e proclamar o reino de Deus – atividades que aparentemente os prendiam a ele e à sua
mensagem por um futuro indeterminado. Voltar atrás daquele chamado – o que seria equivalente a desistir de
seguir Jesus – era mostrar-se inapto para o reino. Uma vez que um discípulo atendesse ao chamado, aos olhos
de Jesus não era mais livre para "cair fora".32
2.4. Riscos de Perigos e Hostilidades
Os custos imediatos de seguir Jesus fisicamente eram óbvios: deixar casa, família a trabalho. Além
disso, Jesus aparentemente advertia seus discípulos que hostilidades e perigos poderiam estar reservados a
eles no futuro, assim como a ele próprio. Meier comenta que felizmente, quando perguntamos se o Jesus
histórico na realidade ensinava a seus seguidores que o discipulado viria ao alto preço de hostilidade e
sofrimentos, temos mais do que conjecturas genéricas em que nos basear. A abundante múltipla confirmação
de fontes demonstra que Jesus de fato alertou seus discípulos do terrível e possivelmente fatal custo de seguilo.33
a) Salvar ou perder a vida
Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha
causa e pelo evangelho, a salvará (Mc 8.35).
Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por
minha causa, este a salvará [a encontrará] (Lc 9.24//Mt 16.25).
Aquele que ama a sua vida a perderá; ao passo que aquele que odeia a sua vida
neste mundo, a conservará para a vida eterna (Jo 12.25).
Conforme observa Taylor, "poucas palavras de Jesus são tão bem atestadas como essa". Meier conclui
que Jesus nessas passagens está falando de salvar ou perder toda a vida ou existência de alguém, e não de
"salvar alma".34 A mensagem basicamente é essa: um discípulo que se agarra egoísta ou covardemente à vida
presente como a um bem definitivo perderá o bem definitivo da verdadeira vida no reino de Deus, ao passo
que aquele que voluntariamente arrisca (ou na realidade sofre) a perda da vida presente
salvará/conservará/achará a vida verdadeira no reino. O discipulado significa a renúncia à antiga vida, com
todos os seus laços, seguranças e expectativas, se o discípulo quiser achar ou conservar a nova forma de vida
que será possível com o advento do reino de Deus.
Antes de decidirmos dar um primeiro passo em direção ao discipulado, devemos estar conscientes dos
custos. Jesus diz isso através de parábolas (cf. Lc 14.28-33). Jesus não queria um compromisso irresponsável
que só esperasse receber bençãos, portanto, assim como um construtor estima custos ou um rei avalia forças
militares, assim como também cada pessoa deve considerar o que Jesus espera dos seus seguidores. Caso não
haja essa reflexão pode ocorrer que o sal perca o sabor, não servindo conseqüentemente para nada (cf. Lc
14.34).
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b) Negando-se a si mesmo e tomando a cruz
Ser crucificado é sinônimo de sofrer e morrer rejeitado e repudiado por força da
necessidade divina (Bonhoeffer, Discipulado, p. 44).
E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim (Mt 10.38).
E aquele que não carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo (Lc
14.27).
Se alguém quiser seguir após mim (opisō mou akolouthein), negue-se a si mesmo,
tome (aratō) a sua cruz e siga-me (Mc 8.34 – Meier).
John Paul Meier analisando o dito contido no Evangelho de Marcos observa que a estrutura da fala
apresenta um inteligente uso de inclusio ("terminar como começou") e de quiasma (um padrão de
entrecruzamento A-B-B'-A'). O início e o fim da fala mencionam o objetivo que o futuro discípulo pretende:
seguir Jesus. A aparente redundância do verbo "seguir" na realidade é proposital, conduzindo da intenção
inicial ("se alguém quiser seguir após mim") à realização do objetivo ("siga-me"). Inseridos entre as duas
referências à ação de seguir estão os dois meios ou modos para se chegar ao objetivo.
É preciso "negar-se a si mesmo", "repudiar totalmente os próprios interesses" (aparnēsasthō heauton),
em outras palavras, dizer "não" a si mesmo e ao próprio ego como norma e objetivo definidos da vida.
Intensificando de modo proposital a idéia negativa desse primeiro meio, Jesus acrescenta a chocante e
repulsiva imagem de um criminoso condenado, nu, sendo forçado a tomar a trave horizontal de sua própria
cruz e carregá-la até o local da execução (onde o braço vertical ficava permanentemente) fixo. Desde o tempo
dos Macabeus e, sobretudo, sob os governos romanos, a experiência concreta dos inúmeros crucificados que
tinham de carregar sua cruz até o lugar do suplício constituía uma experiência infausta e corriqueira. Nenhum
símbolo mais horrível e repulsivo de alguém ter de dar adeus a toda vida (incluindo bens e meios de sustento),
a todo um passado (com todos os vínculos familiares) e a todo um futuro (com todos sos seus planos e
projetos) poderia ser imaginado por um judeu da Palestina no século I, que estava bastante familiarizado com
esse tipo de execução. A total perda de controle sobre sua própria vida (na verdade, até sobre as funções
corporais em público) se tornava tanto mais apavorante pela vergonha e zombaria que acompanhavam essa
morte lenta e dolorosa.35
Seguir Jesus é dizer não a si mesmo como o centro da existência ("negar-se a si mesmo") com uma
severidade tão radical, que esse compromisso poderia ser igualado à mais horripilante e humilhante das
mortes ("tomar a sua cruz"). Meier comenta que somente quando se aprecia a força desses dois "meios" para o
discipulado, colocados entre as duas ocorrências do verbo "seguir", é possível sentir o choque da segunda
ocorrência, que representa o clímax, e então exprime uma ordem peremptória: "Se alguém quiser seguir-me
[isto é, tornar-se meu discípulo], que primeiro diga não à sua vida inteira e [metaforicamente] arraste sua cruz
para a vergonhosa execução pública, e [assim, passando por essa morte de toda a sua vida anterior] siga-me
[como meu discípulo]"36. Gnilka explica que a metáfora empregada por Jesus embora o seu entendimento
incluísse a prontidão para o martírio não se limitava a isto, incluía também a hostilidade, desprezo, restrições,
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sofrimento. Embora fosse uma palavra de alerta, permite concluir que já no tempo de Jesus, e mais
precisamente então, seguir a Jesus não colocava a pessoa numa estrada triunfal.37
Bonhoeffer observa que a cruz já está preparada desde o início; falta apenas levá-la.38 Muitos acham
que tem que sair por ai a procura de uma cruz qualquer, seja onde for, ou que deve procurar voluntariamente o
sofrimento, Jesus diz que existe uma cruz já preparada para cada um de nós, uma cruz a nós destinada e
atribuída por Deus. Cada qual tem que suportar a medida de sofrimento e rejeição que lhe é reservada. Essa
medida varia de pessoa para pessoa, pois a um Deus honra com maior sofrimento, dando-lhe, inclusive, a
graça do martírio; a outro, porém, não permite que seja tentado além de suas forças. No entanto, a cruz é uma
só.
A cruz é imposta a cada crente. O primeiro sofrimento com Cristo, ao qual ninguém escapa, é o
chamado que nos separa para fora das vinculações com o mundo. É a morte do velho ser humano no encontro
com Jesus Cristo. Quem entra no discipulado entrega-se à morte de Jesus, expõe sua vida à morte. Isso é
assim desde o princípio; a cruz não é o fim horrível de uma vida piedosa e feliz, mas se encontra no começo
da comunhão com Jesus Cristo. Todo chamado de Jesus conduz à morte.39
Como, porém, saberá o discípulo qual é a sua cruz? Ele a receberá ao entrar no discipulado do Senhor
sofredor; na comunhão de Jesus, reconhecerá sua cruz. O sofrimento é, pois, a característica dos seguidores de
Cristo. O discípulo não está acima de seu mestre (Mc 8.31 par.).
Mas a graça barata não promete isso! Ela diz que o cristão será próspero, que será curado de suas
enfermidades, que Deus não o quer para ser cauda e sim cabeça (não é o que Jesus ensina em Jo 13.14-17).
Além de repetir a forma da fala em Marcos (Mt 16.24//Lc 9.23) com ligeiras variações, Mateus e
Lucas também preservam uma forma de Q para esse lógio, apesar de divergirem um pouco nas palavras.40 O
Q confirma o sentido do dito o qual se resume basicamente à uma advertência para seus discípulos (e
candidatos) da absoluta seriedade de segui-lo e das graves conseqüências que eles poderiam enfrentar.
c) Enfrentando hostilidade da família
Jesus dizia a todos: "Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome
diariamente a sua cruz e siga-me" (Lc 9.23)
Nem todo sofrimento e toda oposição de que Jesus falava viriam de estranhos ou das autoridades. Uma
parte muito prática da cruz que Jesus prometia a seus discípulos era a discórdia com famílias e parentes,
provocada pelo fato de eles literalmente o seguirem através da Palestina. No mundo mediterrâneo, antigo e
também moderno, o governo em grande escala é normalmente inimigo, o mal necessário que deve ser mantido
a distância. Aquilo em que se confia, com que se conta e para que se contribui de bom grado é a família
ampliada de cada um, a rede de segurança primária na sociedade campesina. A antiga sociedade mediterrânea
era, em grande parte, uma sociedade de "personalidade diádica", onde se formava e se mantinha a identidade
de um indivíduo com relação a outros da sua unidade social – sendo esta última, em geral, a família ampliada.
Dar adeus, por um período indefinido, aos vínculos de proteção emocional e financeira, rejeitar o único
"grupo de opinião" cuja palavra todos os dias afetava a vida de seus membros, tomar o caminho escandaloso
de abandonar família e trabalho em uma sociedade regida pelo binômio honra-vergonha – tudo isso tornava
difícil a opção para o camponês judeu comum da Galiléia ou da Judéia, fosse homem ou (especialmente)
mulher. A priori, portanto, seria de esperar que Jesus alertasse seus seguidores desse preço realista do
37
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discipulado. Com efeito, existe múltipla confirmação – de novo em Marcos e Q – de que ele falou a seus
discípulos sobre o custo doméstico de segui-lo.
Pedro então lhe disse:
− Vê: nós deixamos tudo e te seguimos.
Jesus respondeu:
− Todo aquele que deixar casa ou irmãos ou irmãs ou mãe ou pai ou filhos ou campos
por causa de mim e por causa da boa notícia, há de receber nesta vida cem vezes mais
em casas e irmãos e irmãs e mães e filhos e campos, com perseguições, e no mundo
futuro vida eterna (Bíblia do Peregrino).
Então Pedro lhe respondeu:
− Vê: nós deixamos tudo o que é nosso e te seguimos.
Jesus lhes disse:
− Eu vos asseguro que vós, que me tendes seguido, no mundo renovado, quando o Filho
do Homem sentar em seu trono de glória, também vós sentareis em doze tronos para
reger as doze tribos de Israel. E todo aquele que por mim deixar casas, irmãos ou
irmãs, pai ou mãe, mulher ou filhos, ou campos, receberá cem vezes mais e herdará
vida perpétua (Bíblia do Peregrino).
Então Pedro disse:
− Vê: nós deixamos tudo o que é nosso e te seguimos.
Respondeu-lhe:
− Eu vos asseguro que ninguém que tenha deixado casa ou mulher ou irmãos ou
parentes ou filhos pelo reino de Deus, deixará de receber muito mais nesta vida e vida
eterna na era futura (Bíblia do Peregrino).
"Nós deixamos tudo e te seguimos". O que Pedro quis expressar quando disse essa frase? Pedro e o
restante dos doze aguardavam alguma recompensa por terem se dedicado exclusivamente a Jesus. Jesus lhes
responde que eles receberiam ainda nesta vida cem vezes mais do que deixaram. Mas se analisarmos com
cuidado essa resposta dada por Jesus notamos que o que os apóstolos iriam receber em vida era uma nova
família – a família cristã. Em Atos dos Apóstolos verificamos que muitos deixavam suas posses aos pés dos
apóstolos (At 4.35), a multidão dos fiéis não chamavam de própria nenhuma de suas posses; ao contrário,
tinham tudo em comum (cf. At 4.32).
No relato específico de Mateus aparece o elemento novo da promessa dos doze tronos aos discípulos.
Primeiro Jesus se dirige aos doze com uma promessa escatológica. A paliggenesia é a nova criação (Is 65.17;
66.22). Quando Jesus glorificado ocupar seu trono real (Sl 110.1) como rei e juiz, também os doze apóstolos
atuarão como juízes, julgando as tribos de Israel que não tiverem aceito Jesus como Messias. Outros
interpretam como governo dos apóstolos na Igreja, o novo Israel, em que Jesus glorificado é o rei. Depois se
dirige a todos, prometendo-lhes que "receberão o cêntuplo e herdarão a vida eterna". Será apenas uma
promessa? Em tal caso, o cêntuplo chegará na consumação. Mateus dintingue dois tempos como Marcos?
Então o cêntuplo já se dá neste mundo, na vida da Igreja.
Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim; quem ama
seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim (Mt 10.37).
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Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos
e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo (Lc
14.26).
Jesus ao proferir essas palavras almejava mostrar aos discípulos que há a necessidade de optar por
Jesus sem reservas quando a família se opõe ao compromisso do discipulado ou faz ao futuro discípulo
exigências conflitantes. Querendo ou não, o chamado de Jesus ao discipulado provavelmente acarretaria uma
violenta divisão em certas famílias da Palestina (cf. Mt 10.34-36//Lc 12.51-53).
Os discípulos de Jesus não devem pensar que ele veio para trazer a paz na terra (ou talvez, a paz para a
terra de Israel), mas sim uma espada de divisionismo: filho contra pai, filha contra mãe, nora contra sogra (a
nora era obrigada a mudar-se para a casa dos pais do marido e tornar-se parte de sua família). Assim, as
formas mais íntimas de vínculos sociais, os laços nos quais todo judeu palestino costumava se apoiar quando
tudo mais falhasse, são exatamente os que Jesus viera afrouxar.41
3. Conclusão
A despeito do fato de os seguidores comprometidos com Jesus serem chamados de seus "discípulos"
(mathētai, literalmente, "aprendizes"), o verbo "seguir" (akoloutheō) descreve sua atividade nos Evangelhos
muito mais do que o verbo "aprender" (manthanō). Eles eram chamados literalmente a abandonar lar e família
para seguir Jesus em suas jornadas, para partilhar e receber formação do seu ministério profético de
proclamação do reino, com todos os perigos decorrentes, e não simplesmente para aprender a memorizar
certos pronunciamentos doutrinários, legais ou éticos. Estudantes rabínicos, por certo, partilhavam a vida de
seu mestre, imitavam sua conduta e memorizavam suas palavras. Mas isso não significava imitar um
ministério de profecias e curas em um contexto escatológico. O discipulado de Jesus consiste basicamente:
1º) Jesus chamava a si a iniciativa de decidir quem poderia ser seu discípulo. Ele confrontava
determinados indivíduos com sua ordem imperiosa para segui-lo, uma ordem que não admitia
oposição ou demora.
2º) Portanto, ao usar o termo "seguir", ele não visava a fazer uma metáfora piedosa, mas queria dizer
acompanhamento literal e físico em suas jornadas de pregação pela Palestina. Conseqüentemente,
os que aceitavam o comando de segui-lo tinham que abandonar casa, família e outros vínculos aos
quais estavam acomodados.
3º) Além dessas dificuldades, Jesus advertia seus discípulos de que poderiam enfrentar outros
sofrimentos: hostilidade e mesmo oposição mortal, incluindo a oposição das suas próprias famílias
alienadas.
Jesus fez uma exigência radical a seus discípulos: eles deveriam estar absolutamente comprometidos
com ele e sua missão.
Os discípulos de Jesus possuíam como características:

41

Essa característica do discipulado é coerente com as tradições proféticas e, particularmente, apocalípticas de Israel,
que vê o afrouxamento da lealdade nas unidades familiares como um primeiro sinal das tribulações dos últimos dias,
tribulações muitas vezes simbolizadas por uma espada.
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1º) Os discípulos de Jesus são marcados pela obediência a seu chamado peremptório, pela negação de
si mesmos e exposição a hostilidade e perigo; esses três traços constituem a vida radical e severa
dos discípulos de Jesus.
2º) Contudo, esse grupo radical, marcado, por tais traços, é ensinado a ser radicalmente aberto aos
outros, mesmos aos que estão "fora dos limites".
Poderíamos ter descrito mais profundamente o discipulado, porém, isso tornaria o texto muito
científico, a leitura teria que ser realizada de forma mais pausada e no final surtiria o mesmo efeito. Acredito
não ter entrado por demais nas considerações textuais, históricas e metodológicas. Meu objetivo era descrever
o discipulado instituído por Jesus. Contudo, decidi fazê-lo levando em consideração a crítica textual e
histórica, hoje tão repudiada pelos que se autodenominam ortodoxos.
"A conversão é, provavelmente, mais difícil para o teólogo do que para os outros, e
talvez esteja mais perto dela quem não aceita uivar com os lobos, nem zurrar com os
asnos" (Ernst Käsemann, Tübingen, 15/08/1969).
Na segunda parte desse artigo analisarei as condições exigidas para se ingressar nas primeiras
comunidades da Palestina. Esse exame se faz imprescindível a fim de notarmos quais modificações sofreram
as exigências que fez Jesus aos seus contemporâneos que almejavam segui-lo. Será que essas exigências
foram amenizadas com o decorrer do tempo e da mudança das condições econômico, política e sociais?
Existiu uma mudança do etos42 da comunidade em razão da expansão do cristianismo para além das fronteiras
judaicas? O ambiente citadino impôs mudanças no cristianismo?
Meeks nos dá uma pista:
"No mundo de cultura grega do Mediterrâneo oriental, transformado pelo poder e
ordem romanos, as comunidades judaicas da terra natal e da diáspora constituíam
caso especial. Dentro das múltiplas adaptações do judaísmo àquele mundo mais vasto,
surgiu e difundiu-se o pequeno grupo dos seguidores de Jesus, tornando-os
rapidamente também ele multiforme".43
As exigências para se tornar um cristão nas comunidades paulinas serão verificadas na terceira parte
desse artigo.

Todas as citações bíblicas foram extraídas da Nova Versão Internacional (NVI),
publicada pela Editora Vida, salvo indicação em contrário.

42

Etos: conjunto dos costumes e hábitos característicos de um determinado indivíduo, grupo, época ou região
(HOUAISS, op.cit, p. 320).

43

MEEKS, op. cit., p. 88.
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Guerra e condição humana: o fator religião, 2ª parte
No artigo do número anterior, dedicamos algumas linhas ao tema dos vínculos entre religião
e violência. Há quem diga que a violência atual seja resultado do niilismo ético de nossa cultura
contemporânea, que faz com que a barbárie adentre os muros da civilização e se estabeleça entre
os próprios responsáveis pelo destino de nossa história. Entretanto, como já vimos, em todos os
grandes sistemas religiosos podem ser percebidas relações perigosas entre os cultos religiosos e o
culto à violência. É inegável que a luta entre o bem e o mal (zoroastrismo, apocalíptica judaica
e cristã etc.) se revele como combustível da violência de origem religiosa.
Segundo François Houtart, há pelo menos três principais mecanismos que entram em jogo
na associação entre religião e violência. O primeiro é a leitura religiosa das relações sociais (função ideológica da religião). Nesse caso, as tramas sociais são vistas como fruto de uma vontade
sobrenatural. Tais explicações surgem quando é preciso justificar relações desiguais. A justificação da ordem feudal ou do escravismo moderno é um exemplo do uso ideológico da religião
no Ocidente; mas também o bramanismo é um exemplo de naturalização e espiritualização da
relação de castas.
O segundo mecanismo consiste em se entender a religião como um dos fatores culturais da
identidade social. Ela contribui para o sentido de pertença a um grupo preciso, étnico, nacional
e social que oferece, assim, certa estabilidade social, um estatuto, uma cosmovisão, uma maneira
de pensar e uma cultura. É o caso do Sri Lanka, onde cingaleses (budistas) acusam os tâmiles
(hindus) de agressão a sua identidade de povo convertido aos ensinamentos do Gautama. Na
Irlanda do Norte, a instalação de colonos britânicos anglicanos deu um acento religioso à dominação.
O último mecanismo é o apoio religioso a uma ética das relações sociais. Embora a religião
já não consiga mais ser, como no passado, a chave de leitura das relações sociais (legitimação),
continua sendo importante o apoio religioso para uma ética do funcionamento de tais relações.
Há exemplos à direita e à esquerda. De Michel Camdessus (ligado ao Instituto Jacques Maritain) e Michael Novak (do conservador Instituto de Empresas Americanas) vem o apoio moral à
economia de mercado. Segundo Novak, tal forma de organização da economia, cujo parâmetro
é o modelo norte-americano, é a mais congruente com o evangelho. No outro extremo estão as
várias organizações religiosas que, com argumentos tirados dos antigos profetas hebreus e de
teólogos da libertação contemporâneos, dão apoio às lutas sociais dos oprimidos.
Concluímos, então, que a violência religiosa é inevitável? Negativo. Para Hermann Häring,
é possível “apostar no que é bom, superando a violência em nome das religiões”. Já que suas
práticas históricas têm deixado a desejar, talvez seja possível uma reaproximação que parta das
utopias religiosas. O bramanismo, por exemplo, tem o princípio da a-himsa (não-violência); o
budismo prega a meta da senda óctupla (os oito caminhos), cujo escopo é eliminar o sofrimento
humano; o islamismo conta entre as denominações de Deus a de ar-Rahman (Todo-misericor-

dioso), e além disso desenvolveu, mesmo se contra a corrente oficial, a importante corrente
mística do sufismo.
Também a tradição bíblica é crítica da violência. Os primeiros onze capítulos de Gênesis
contrapõem o alastramento da violência ao perdão divino, mais evidente em escritos mais recentes como Oséias (11,8) e Isaías (2,4: as espadas transformadas em arados). Por sua vez, o
cristianismo popularizou, na figura do Crucificado, a utopia do sofrimento que traz a salvação.
E, ademais, no dizer de Häring, a situação de sofrimento cria suas próprias fontes espirituais,
como é o caso do estadista Nelson Mandela, dos bispos católicos Oscar Romero (assassinado em
El Salvador em 1980) e Samuel Ruiz (defensor dos índios em Chiapas, México).
Entretanto, Häring observa que a religião profética monoteísta corre um risco maior neste
campo. Dado seu forte caráter antropocêntrico, ela insiste na justiça e na salvação individual,
mesmo que com isso se deva violentar o mundo e outras formas de vida. Os bons propósitos
(fins) continuamente ameaçam a não-violência (meios).
Isto posto, e dada a pretensão apenas cronística destas linhas, só resta interromper. Concluo
com uma questão levantada pelo próprio Häring: “Em face das atuais possibilidades, o emprego
da violência como meio para regular os conflitos intraestatais e interestatais ainda é aceitável?”
Ele mesmo responde que tal modelo não pode mais ser utilizado; pois “em extensão e profundidade [os conflitos] não são mais previsíveis e não hesitam diante da destruição de esferas inteiras
de vida”.
O autor escreve quatro anos antes do fatídico Onze de Setembro. Porém, a julgar pela fúria
destruidora da represália norte-americana e seus desdobramentos até o recente ataque ao metrô
londrino, não é difícil concordar com ele quanto à imprevisibilidade das consequências. Quanto
às religiões, diz Häring, parece que já entenderam que, se elas não estiverem dispostas à reconciliação mútua, não há como prosperar uma paz global.
Afonso Maria Ligorio Soares
Editor da Revista Ciberteologia
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Notas sobre a institucionalização das crenças: o caso da “Doutrina Social da Igreja”
Stefano Martelli
As três diretrizes de institucionalização da experiência religiosa, de que falamos anteriormente,1 não
procedem separadamente. Pelo contrário, há uma interação contínua entre elas, pois o desenvolvimento de
uma é condição para o desenvolvimento da outra. De fato, notamos que, nas religiões pré-literárias as
crenças, o culto e a organização são pouco desenvolvidos; nas religiões antigas, e ainda mais nas
monoteístas e especialmente no Cristianismo, nota-se um maior desenvolvimento de todas as três diretrizes.
É evidente a interação que existe entre desenvolvimento da organização religiosa e articulação dos mitos e
dos ritos: de fato, depende do grau conseguido pela primeira – com a diferenciação, no meio dos
“especialistas” religiosos – entre teólogos e pastores, o aprofundamento maior ou menor das crenças e da
elaboração do culto. Contudo, não se deve subestimar também o segundo lado do processo, isto é, o fato de
que as características específicas de mitos e crenças favorecem ou não a organização de um corpo de “
especialistas” e especialmente o reforço de sua autoridade.2
A institucionalização da experiência religiosa, porém, não depende exclusivamente de variáveis endógenas,
isto é, internas à Religião, mas também de outras exógenas, ou seja, está em relação com as mudanças em
curso na sociedade global. O problema que Weber e Troeltsch enfrentaram, o primeiro em relação à ética
do protestantismo ascético, e o segundo delineando a quase bimilenária história do Cristianismo, sob o
ponto de vista da relação existente entre o desenvolvimento das idéias (incluídas as teológicas) e a mudança
social, apresenta-se também durante o século XX dentro da Igreja Católica. O modelo elaborado pela
sociologia abrangente da Religião que, diferentemente do modelo marxista, leva em consideração ambos os
lados da interação entre desenvolvimentos autônomos, na esfera religiosa, e a mudança, na sociedade global,
pode ser aplicado também com a finalidade de reconstruir os desenvolvimentos das crenças religiosas dentro
do catolicismo contemporâneo.
Um exemplo interessante de institucionalização das crenças religiosas na sociedade moderna é oferecido
pela gênese e desenvolvimento da “Doutrina Social da Igreja” (daqui em diante abreviada como DSI).
1

Cf. c. 2.3.

2

Cf. Weber, Economia e società, I, 462-471, e II, 482-540.
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Segundo nosso ponto de vista, a partir do fim do século XIX, a institucionalização no catolicismo das
crenças, em matéria de ética social, constitui um exemplo importante da relevância que ainda hoje tem a
problemática sobre a qual refletiram Webner e Troeltsch, Toniolo e Sturzo, isto é, a dinâmica existente entre
Religião, ética social e mudança social. Aqui limitar-no-emos a ilustrar o processo de institucionalização
das crenças sob o ponto de vista endógeno à Religião.
I. A DSI surge relacionada com aguçamento na sociedade, no fim do século passado, da “ questão social” ,
isto é, dos conflitos no mundo do trabalho, entre empresários e o movimento operário organizado. A DSI,
que surge como iniciativa pessoal do magistério papal,3 apresenta um desenvolvimento não linear, no qual
podemos distinguir quatro fases:
1) A constituição da própria doutrina por iniciativa dos pontífices, a partir da encíclica de Leão XIII, Rerum
Novarum (15 de maio de 1891), retomada e sistematizada por Pio XI (Quadragésimo Anno, 1931);
2) A afirmação da DSI como Weltanschauung, isto é, como visão de mundo da subcultura católica. No
período altamente conflitivo que precedeu e seguiu a segunda guerra mundial, a DSI foi um instrumento
funcional, “ab intra”, que salvaguardou a organicidade do assim chamado “mundo católico” , preservandolhe as fronteiras, especialmente em países governados por regimes ditatoriais ou de hegemonia laica; “ ab
extra” , exercendo uma função pacificadora entre as potências beligerantes, durante o conflito mundial.
Dessa forma, a DSI desenvolveu-se assim durante as reflexões feitas pelos pontífices sobre acontecimentos
históricos precisos ou sobre problemas de ética profissional: pensemos nas intervenções de Pio XII
(radiomensagens, alocuções para grupos profissionais diversos etc.) e nas encíclicas de João XXIII (Mater
et Magistra, 1961; Pacem in Terris, 1963);
3) Uma fase reflexiva sobre a oportunidade de um magistério social único, diante de situações fortemente
diversificadas no panorama mundial, simbolicamente evidenciada pela substituição do termo DSI pelo mais
fluido de “Ensinamento social da Igreja”, nos documentos do Concílio Vaticano II,4 e mais claramente na
3

Cf. P. Pavan-T. Onofri, La dottrina sociale della Chiesa, AVE, Roma, 1966; I. Hoffner, La dottrina sociale cristiana, Paoline,
Torino, 1986 ; P. De Laubier, Il pensiero sociale della Chiesa Cattolica. Una storia delle idee da Leone XIII a Giovanni Paolo
II, Massimo, Milano, 1986; R. Spiazzi, Etica sociale cristiana. Trattato completo di etica e doutrina sociale della Chiesa, 6
vol., Edizioni Studio Domenicano, Bologna, 1990.

4

Sem dúvida nenhuma, o Concílio Vaticano II foi o acontecimento mais significativo de “aggiornamento” e de auto-reflexão
eclesial neste século, exatamente por causa da perspectiva pastoral, e não dogmática, adotada. Um acontecimento desse quilate
foi estudado sob diversos pontos de vista, e também alguns sociólogos ofereceram contributos de análise, a partir de, pelo
menos, três perspectivas. A primeira delas consiste na análise da relação entre instituições eclesiais e sociedade moderna (cf.
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encíclica social de Paulo VI, Octogésima Adveniens (1971). Alguns teólogos também propuseram a tese do
“eclipse”5 da DSI, no transformado clima pós-conciliar;
4) A reestruturação da DSI em torno do tema do trabalho, realizada por João Paulo II (Laborem Exercens,
1981; Sollicitudo Rei Socialis, 1988).
Sob o ponto de vista sociológico, o desenvolvimento da DSI constitui um outro exemplo da relação de
recíproca influência existente entre doutrinas religiosas e mudanças sociais. Como já observamos no
parágrafo 3, com a monumental obra As doutrinas sociais das Igrejas e dos grupos cristãos (1923), Ernst
Troeltsch mostrara o nexo existente entre a elaboração doutrinal e a mudança social, exemplificando em
referência a toda a história do Cristianismo, com especial atenção ao protestantismo e às vicissitudes que
levaram ao nascimento da sociedade moderna. Sob esse ponto de vista, a reconstrução de Troeltsch é falha
e pode levar a enganos, na medida em que induz a erro de perspectiva, como se fora do protestantismo não
houvesse possibilidade de elaboração das crenças religiosas em relação à mudança social.
Ao nosso ver, porém, a DSI representa um caso que exemplifica bem a sinergia que se estabelece entre a
institucionalização da experiência religiosa sob o aspecto doutrinal e a sociedade mais ampla. A revolução
industrial, a constituição de um Movimento operário e a colocação da “ questão social” solicitaram o
desenvolvimento da doutrina católica na perspectiva ético-social, também como resposta à exigência dos
leigos de estarem presentes na sociedade italiana pós-renascentista, mesmo diante do “ non expedit” de Pio
IX aos católicos, na vida política.

F.-X. Kaufmman, Istituzioni ecclesiastiche e società moderna, in G. Alberigo, ao cuidado de, L’ecclesiologia del Vaticano II:
dinamismi e prospettive, EDB, Bologna, 1981, 51-55; Id. e al., Zur soziologie des Katholizismus, Grunewald, Mainz, 1980; P.
Ladrière e R. Luneau, Le retour des certitudes. Èvenements et orthodoxie depuis Vatican II, Le Centurion, Paris).
A segunda perspectiva sublinha as tendências presentes no ecumenismo como momento de passagem para uma religião
“mundial”(cf. T. Parsons, Credenza, non credenza e miscredenza, in R. Caporale- A. Grumelli, Religione e ateísmo nelle
società secolarizzate, Il Mulino, Bologna, 1972, 297-345, especialmente 317; M. F. Aloisi, Vatican II, Ecumenism and a
Parsonian Analisys of Change, in “Sociological Analysis”, 49(1988) spring, 117-128).
Finalmente, a terceira perspectiva coloca a atenção nas repercussões provocadas pelo Concílio sobre a ação dos católicos
organizados e sobre as dinâmicas sóciopolíticas italianas (cf. A. Ardigò, Movimenti ed esperienze di cattolici nella società
temporale e Concilio Vaticano II: introduzione a un’ipotesi tipológica, in “Studi di sociologia”, (1980)4, 291-312).
5

Cf. Paulo VI, Octagesima Adveniens, EV 4/714ss, passim. Baseando-se exatamente nas novidades desta encíclica, como
conclusão de sua reconstrução, M.-D. Chenu, La dottrina sociale della Chiesa. Origine e sviluppo: 1891-1971, Queriniana,
Brescia, 1977, defendeu a tese do “eclipse” desse ensinamento (mais claro o seu parecer na tradução francesa da obra, publicada
anos mais tarde: Id., La doctrine sociale de l’Église? Ça n’existe pás, Du Cerf, Paris, 1979).

Analisamos sob o ponto de vista sociológico a parábola da DSI in S. Martelli, La dottrina sociale della Chiesa e le sue
trasformazion, in C. Cipolla-S. Martelli, Marxismo e religione nella cultura operaia, EDB, Bologna, 1983, 73-107.
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II. Tanto a elaboração da DSI a partir da encíclica leonina, como as descontinuidades e as mudanças que se
notam no desenvolvimento da DSI, cremos que podem ser interpretadas como efeito das interações
existentes entre Religião e sociedade. A DSI conheceu um forte prestígio no período pré-conciliar, pois
exercia uma função integradora e de manutenção das fronteiras do assim chamado “ mundo católico”, isto é,
de uma subcultura orgânica que, especialmente na Alemanha, na Bélgica e na Itália, teve de se defrontar
com o desafio da cultura laica e dos regimes ditatoriais, bem evidentes em episódios como Kulturkampf
(luta cultural) desencadeada pelo chanceler alemão Bismarck, e o conflito acontecido na Itália, sob o regime
fascista, com o controle da educação da juventude (a tentativa do regime, depois retirada, de dissolver a
Ação Católica em 1933).

Nesses e noutros países, a DSI constituiu o quadro de referência ideal para a

organização do empenho social e político dos católicos, e da participação dos mesmos na vida política.276
Por sua vez, as experiências históricas do Movimento católico nos diversos países europeus e a atividade
intelectual de pensadores que também foram homens de ação, como Jacques Maritain277 e Emmanuel
Mounier278 na França, o bispo Ketteler na Alemanha,279 Giuseppe Toniolo, Luigi Sturzo e outros na Itália,280
constituíram outros tantos estímulos para o desenvolvimento, em amplidão e profundidade, das intervenções
do próprio magistério eclesial, numa circularidade hermenêutica que alimentou o desenvolvimento
doutrinal, favorecendo, ao mesmo tempo, a constituição de novas experiências no social.281
276

Cf. F.-X. Kaufmann, Sociologia e teologia. Rapporti e conflitti, Morcelliana, Brescia, 1974, 95-112.

277

Cf. J. Maritain, Umanesimo integrale, Studium, Roma, 1946 (altra trad. it.: Borla, Torino, 1962). Tradução brasileira,
Humanismo Integral, Nacional, São Paulo, 1965. Id., Cristianesimo e democrazia, Vita e Pensiero, Milano, 1950. Tradução
brasileira, Cristianismo e Democracia, Ed. Agir, Rio de Janeiro, Id., L’uomo e lo stato, Vita e Pensiero, Milano, 1953.
Tradução brasileira, O Homem e o Estado, Ed. Agir, Rio de Janeiro.

278

Cf. E. Mounier, Il personalismo, Garzanti, Milano, 1952. Tradução brasileira, O Personalismo, Martins Fontes, Santos, SP.
Id., Rivoluzione personalistica e comunitaria, Comunità, Milano, 1955; Id., Agonia del Cristianesimo, La Locusta, Vicenza,
1965 .
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Cf. Pecorari, Ketteler e Toniolo.

280

Cf. c. 2.4. Para maiores referências bibliográficas sobre Toniolo e Sturzo, cf. respectivamente as notas 214, 232-234, 267 e
270.

281

A circularidade hermenêutica entre institucionalização das crenças e mudanças sociais é, ao nosso ver, um modelo explicativo
mais fecundo, seja da tese do “espelho” marxista (a superestrutura religiosa seria um mero reflexo da estrutura econômica e
social), seja da tese oposta da independência abstrata do pensamento do contexto social em que se desenvolve. A interação
entre mudanças sociais e institucionalização das crenças éticas acontece a partir dos quadros de referência intelectuais da
Teologia. A tese do “espelho” é, portanto, desmentida pelas modalidades de elaboração concreta da DSI. Por outro lado, a
confirmação de quanto seja importante, para fins da elaboração da DSI, a relação hermenêutica com o contexto sóciocultural,
demonstra-se pela surpreendente lacuna reflexiva, superada somente por João Paulo II, na encíclica Laborem Exercens (1981), a
respeito de uma realidade humana e eticamente tão importante como é o trabalho. Interpretamos essa surpreendente lacuna
como devida ao condicionamento de grupo de teólogos como intelectuais, condicionamento superado pela experiência
existencial do papa atual (cf. S. Martelli, Teologie del lavoro e società: alle origini di uma lacuna storica, in Cipolla-Martelli,
Marxismo e religione, 47-71, especialmente 67).
Por outro lado, admitir um desenvolvimento doutrinal, sobretudo numa matéria não propriamente dogmática como o é a DSI,
não significa afirmar uma evolução do dogma. É comumente admitido pelos teólogos que o conteúdo da revelação continua
imutável, mas sempre é possível uma melhor ou renovada interpretação do mesmo, a partir do contexto sóciocultural específico
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O eclipse da DSI no período pós-conciliar provavelmente está relacionado com a crise do “mundo católico”
sob o impacto da secularização.282 A tese de Marie-Dominique Chenu (1971) e outros, segundo a qual não
se pode propor um magistério da Igreja em matéria social na sociedade secularizada, foi desmentida pelos
fatos da inesperada iniciativa de João Paulo II que, desde suas primeiras viagens apostólicas – pensemos no
famoso Discurso de Puebla (1979) sobre os problemas sociais do continente sul-americano – repropôs, com
vigor, a DSI. Todavia, essa reproposição, após o período de eclipse dos anos 70, não se configurou como
uma simples repetição que valoriza os aspectos éticos do trabalho, a partir do sentido dessa atividade,
captada nos aspectos de auto-realização humana e não apenas na tradicional perspectiva penitencial.
Em outras palavras, a reproposição da DSI por parte de João Paulo II foi feita mediante uma reestruturação
teológica e hermenêutica do ensinamento eclesial sobre o assunto. Como aparece claro na exposição
orgânica da DSI constituiída pela encíclica Laborem Exercens (1981), além de numerosos discursos feitos
durante as freqüentes viagens apostólicas aos cinco continentes e em outras ocasiões, a reproposição
desejada por João Paulo II constitui um exemplo significativo da relativa independência que existe entre
mudanças dentro da esfera religiosa e mudanças na sociedade mais ampla. Essa reproposição dá-se por
meio de uma reestruturação de toda a DSI, feita mediante a síntese de dois filões anteriormente distintos: a
ética normativa dos direitos do homem que trabalha, presente nas encíclicas anteriores, e a reflexão
teológica sobre o trabalho, desenvolvida a partir dos anos 50.283 Na Laborem Exercens, é nova sobretudo a
vontade de reencetar o diálogo entre Igreja e movimento operário, a partir da valorização dos conteúdos
éticos amadurecidos durante a experiência histórica deste último. As relações entre capital e trabalho, o
problema da socialização da propriedade, a defesa dos direitos dos trabalhadores, a concepção dos
sindicatos, da greve e da luta de classe são argumentos sobre os quais a encíclica revela uma notável
capacidade de assimilação de experiências e valores da “:vivência operária” e de mediação do diálogo com

de uma certa época. O desenvolvimento do dogma, como esclareceu, entre outros, o cardeal J. H. Newman, Lo sviluppo della
dottrina cristiana, Il Mulino, Bologna, 1967, agora EDB ivi, é explicitação dos conteúdos revelados, na variação da
compreensão que deles tem a Igreja, inclusive à luz das mudanças de condições históricas e sociais.
282

Cf. N. Greinacher, La concezione del mondo della teologia cattolica dal punto di vista della sociologia della conoscenza, in
“Rivista Internazionale di Dialogo”(1969)3, 33-56. Um diagnóstico agudo da crise eclesial, na Itália, sob o impulso da
secularização pode ser encontrado em G. Morra, La cultura cattolica e il nichilismo contemporâneo, Rusconi, Milano, 1979, e
in Id., Dio senza Dio, II: Ateísmo e secolarizzazione, Japadre, L’Aquila-Roma, 1989.

283

Cf. M.-D.Chenu, Per una teologia del lavoro, Borla, Torino, 1964; P. Theilard de Chardin, L’ambiente divino, Il Saggiatore,
Milano, 1968. Tradução brasileira, O Meio Divino, Cultrix, São Paulo. S. Wiszinski, Lo spirito del lavoro umano, Morcelliana,
Brescia, 1960.
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o outro pólo da cultura operária, isto é, o marxismo.284

Nesse diálogo, a cultura operária é solicitada a

abandonar os resíduos ideológicos e materialistas nela ainda presentes.

Por exemplo, o conceito de

alienação, derivado do marxismo, mas hoje difundido na cultura social mais ampla, é inserido, pela
Laborem Exercens, no horizonte de sentido da DSI, e reinterpretado numa ótica existencial, isto é, como
perda de significado do trabalho. Ao mesmo tempo, a “luta de classe” é recebida pela Laborem Exercens
como vivência ética do movimento operário em seu esforço para afirmar a dignidade do trabalho contra o
mecanismo anônimo do capital, e transformada em “luta pela justiça”.
A reproposição da DSI por parte da cúpula do magistério pontifício caracteriza-se, portanto, como uma
operação hermenêutica complexa, que se desenvolve contemporaneamente “ab intra” e “ab extra” do
Catolicismo. Essa operação constitui uma abertura de diálogo com o movimento operário, mediante um
processo de “inclusão seletiva”, isto é, de assimilação e de superação, por relativização dos conteúdos, da
cultura operária na DSI. A base da operação hermenêutica é a concepção do homem como “sujeito do
trabalho”, que acaba exercendo um papel central, tanto “ab intra”, ao assegurar coerência interna à DSI em
relação às encíclicas precedentes e documentos do Magistério, como “ab extra”, em relação à cultura do
movimento operário e, em geral, da sociedade industrial e pós-industrial.285 Essa concepção antropológica
constitui, de um lado, o terreno de diálogo e encontro (sob forma de ética normativa: os direitos do homem)
com todos aqueles que, embora não pertencendo à Igreja, são homens de boa vontade, sensíveis ao futuro do
homem e da sociedade; por outro lado, abrindo-se para uma visão teológica e cristológica, torna-se ocasião
para delinear uma “espiritualidade do trabalho”, isto é, um modelo novo de espiritualidade especificamente
leigo.286
Com a reestruturação da DSI, realizada pela Laborem Exercens, a Igreja Católica parece preencher aquela
delicada função social, específica da Religião, que, para Niklas Luhmann, é a função interpretativa, capaz de
assegurar o recurso “sentido”na sociedade complexa.287 Em particular, a Igreja procura colocar-se como

284

Para uma análise das modalidades assumidas pela reestruturação hermenêutica realizada pela Laborem Exercens, permita-nos
remeter a Martelli, La dotrina sociale, in Cipolla-Martelli, Marxismo e religione, especialmente 89-102.

285

Sobre esse processo hermenêutico de “inclusão seletiva”, fizemos a análise in Martelli, L’enciclica “Laborem Exercens”: il
lavoro como chiave della questione sociale, in Cipolla-Martelli, Marxismo e religione, 109-147.

286

Cf. J. Tischner, Ética del lavoro, CSEO, Bologna, 1982; K. Wojtyla-R. Buttiglione-P.Morandè e outros, Dottrina sociale e
scienze sociali, in “Il Nuovo Aeropago” V (1986)4, 3-145.

287

Cf. N. Luhmann, Religiose Dogmatik und gesellschaftliche Evolution, in K. W. Dahm-N. Luhmann-D. Stoodt, ReligionSystem und Sozialisation, Luchterland, Neuwied-Darmstadt, 1972, 15-132. Para aprofundar a teoria sociológica da religião de
Luhmann, cf. c. 3.6.
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ponto de referência para a própria cultura operária, num movimento histórico em que a crise de ideologias e
a reestruturação produtiva, que emprega inclusive as novas tecnologias info-telemáticas, levanta graves
interrogações sobre a identidade do próprio movimento operário.

Finalmente, notamos que o desenvolvimento da DSI procede acolhendo, também temas novos e mostrando
uma atenção global à dimensão mundial, a começar pelos problemas da paz e da justiça internacional, sobre
os quais João XXIII se pronunciou por primeiro, na encíclica Pacem in Terris (1963), seguido por Paulo VI
com a Populorum Progressio (1967) e recentemente por João Paulo II com a Sollicitudo Rei Socialis
(1988). Não faltam também referências a questões particularmente debatidas na sociedade contemporânea,
como a questão feminina recentemente enfrentada por João Paulo II na Mulieris Dignitatem (1988), que
confirmam a flexibilidade desta forma de comunicação, adotada pela religião-de-Igreja em relação tanto ao
ambiente interno, quanto ao externo.
III. O modelo de interação entre religião e sociedade, que está na base do desenvolvimento da DSI em nível
universal, encontra-se também em nível nacional: alguns episcopados das nações ocidentais, de fato, se
pronunciaram sobre as principais questões sociais de seus países.

Pensemos nos documentos do

espiscopado italiano, pronunciando-se no vivo da crise social e econômica recente (cf. CEI, La Chiesa e le
prospettive del paese, 1981; Sviluppo nella solidarietà, Chiesa italiana e Mezzogiorno, 1989) ou naqueles
do episcopado norte-americano, que se colocou contra os cortes de despesas do Welfare State, decididos
pelo presidente Reagan no quadro de uma política de contenção do déficit público e de contemporâneo
incremento das despesas militares em tecnologias avançadas (para as assim chamadas “guerra nas estrelas”).
O documento dos bispos nos USA, O ensinamento social católico e a economia dos Estados Unidos (1986)
é uma significativa contribuição inclusive para a metodologia usada em sua elaboração. De fato, partiu-se
de um amplo envolvimento das Igrejas locais e contou com a consulta de peritos em ciências sociais e
outros especialistas sobre as questões abordadas.288
O centenário da Rerum Novarum (1891) constituirá um importante momento de verificação da vitalidade do
ensinamento social da Igreja em muitos países. A situação social mundial está em movimento e em forte
diversificação; ao passo que, nos países da Europa ocidental, a crise do movimento operário, a queda das
288

Cf. Th. M. Gannon, Episcopato cattolico e politica negli USA degli anni’80, in “Aggiornamenti Sociali” XXXVII (1986)9-10,
633-644; S. Martelli, Vescovi USA e dottrina sociale, in “Il Regno-Attualità (1985)6, 139-149.
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ideologias e a secularização da sociedade criaram uma situação em certo sentido inédita, de um lado
caracterizada por uma recusa preconceituosa menor em relação em relação à DSI, mas por outro, distinta,
por assumir comportamentos de tipo “seletivo” a seu respeito.289

Em outros países, sejam eles em

desenvolvimento como Filipinas e Chile, ou que recentemente adquiriram a liberdade e a democracia
representativa, como a Polônia, a Checoslováquia e, em geral, os países do Leste,290 a DSI representa uma
refer6encia de grande relevância ideal e política, pois constitui um recurso normativo e organizador para
enfrentar os problemas sociais e uma legitimação para as nascentes lideranças democráticas.
Todavia, não faltam tensões em relação às ideologias tradicionais no movimento operário, especialmente
com o Marxismo, tensões que se traduzem também em resultados sincretistas, “a partir de baixo”,
fenômenos, aliás, que ocorrem no processo de institucionalização das crenças. Pensemos no caso de
“Teologia da libertação” que, especialmente no Brasil e em outros países da América central e do sul,
apresenta-se como alternativa à DSI.291

Exatamente porque representa uma tentativa de aculturação do

Cristianismo na ética marxista, a teologia da libertação parece-nos um produto mais circunscrito localmente
e, em perspectiva diacrônica, culturalmente mais lábil e exposto ao perigo de falsificações do que a DSI. O
aparente caráter abstrato desta última, baseada no alicerce filosófico tomista animado pela inserção de
categorias bíblicas e de vivências históricas do movimento operário, é, na perspectiva neofuncionalista, a
pré-condição para que a DSI possa exercer as funções próprias da Religião, na sociedade complexa. Em
particular, como veremos de maneira mais aprofundada,292 tais funções constituem a função interpretativa
geral de dar sentido ao mundo, e a auto-reflexiva dentro do mundo eclesial. Por sua vez, a teologia da
libertação certamente exerce funções integradoras nas comunidades eclesiais de base, principalmente em
referência ao contexto local sul e centro-americano, mas parece não escapar da oposição que também se

289

Cf. C. Cipolla, Religione e cultura operaia, Morcelliana, Brescia, 1981; Id., Introduzione e Sulla cultura operaia: questioni
definitorie e canoni di analisi, in Cipolla-Martelli, Marxismo e religione, 7-27 e 235-250; F. Garelli, La religione dello
scenario. La persistenza della religione tra i lavoratori, Il Mulino, Bologna, 1986. Para outras indicações sobre a religiosidade
operária no contexto italiano, cf. c. 4.2.3.

290

Cf. P. Michel, La société retrouveé. Politique et religión dans l’Europe soviétisée, Fayard, Paris, 1988; E. Pace, ao cuidado
de, La società parallela. Religione, resistenza e opposizione nella Polonia contemporanea, Angeli, Milano, 1984.

291

Cf. G. Gutierrez, La forza storica dei poveri, Queriniana, Brescia, 1981 Tradução brasileira, A Força Histórica dos Pobres,
Vozes, Petrópolis, RJ. Id., Teologia della liberazione, Queriniana, Brescia, 1981 Tradução brasileira, Teologia da Libertação,
Vozes, Petrópolis, RJ. L. Boff, Ecclesiogenesi, le comunità ecclesiali reinventano la Chiesa, Borla, Roma, 1978 Original
brasileiro, Eclesiogênese, Vozes, Petrópolis, RJ 1977. Id., Quando la teologia ascolta il povero, Cittadella, Assisi, 1984; C.
Boff, Teologia della liberazione. Intervista a cura di M. I. Macioti, em “ La Critica Sociologica”, (1986)77, 6-23.

292

Cf. também c. 3.6.
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percebe em tais países, da geral perda de credibilidade da ideologia marxista, gerada pelo findar da “política
de força” da URSS, deslanchada pela perestroika de Gorbaschov.293
Além das diferentes opiniões de valor que podem ser feitas sobre a DSI ou sobre a Teologia da libertação –
tais opiniões, como afirma Weber,294 não competem ao sociólogo enquanto tal -, parece-nos que ambas,
embora com modalidade diferentes, constituem interessantes exemplos contemporâneos do processo de
institucionalização das crenças. Tanto a DSI como a teologia da libertação oferecem ocasião para repensar
a questão, já enfrentada pelos “clássicos” como Weber e Troeltsch, da relação existente entre
desenvolvimento das doutrinas teológicas e mudanças sócioculturais.

A aparente ahistoricidade das

primeiras não somente está em relação com situações histórico-sociais específicas, mas, por sua vez, é précondição para reinterpretações de sentido que favoreçam uma ação social organizada.
In: Stefano Martelli. A religião na sociedade pós-moderna; entre secularização e dessecularização. São
Paulo: Paulinas, 1995. pp. 207-216 (trad.: Euclides Martins Balancin).

293

Este aspecto nos parece menosprezado na contraposição que F. Ferrarotti, Una fede senza dogmi, Laterza, Roma-Bari,
1990,23ss. e 49ss., faz entre “teologia da revolução” e cúria romana, que ele conclui a favor da primeira, considerada um
exemplo de “ricarismatização a partir de dentro” da religião-de-igreja, já excessivamente burocratizada. As razões das grandes
reservas do magistério a respeito da teologia da revolução foram expressas no documento da Congregação para a Doutrina da
Fé, Libertà cristiana e liberazione. IIa. Istruzione sulla teologia della liberazione, in ‘Adista”(1986) 10-12, e in EV 10/196ss.
Tradução oficial, Introdução sobre a Liberdade Cristã e libertação, Vozes, Petrópolis,/Paulinas,SP,/Loyola,SP, 1986.

294

Cf. Weber, Il significato della “avalutatività” delle scienze sociologiche ed economiche, in Id., Il metodo delle scienze storicosociali, 309-375.
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Salmo 22: O drama da fé autêntica
O Salmo 22 é uma das orações de Israel que parece contrariar certas ideias pré-concebidas
sobre Deus e sobre o ser humano. Sobre Deus porque – onipotente e bondoso – permanece demasiado silencioso diante da dor, colocando seu amigo “no pó da morte” antes de lhe responder.
Sobre o ser humano – imagem do bom Deus – porque pode revelar-se uma besta selvagem para
seu irmão!
Precisamente porque alguns de seus versos parecem confirmar-se na pessoa de Jesus de Nazaré, a maioria dos comentaristas cristãos através dos séculos viu neste salmo uma profecia
direta da paixão do messias. Mas também a exegese dos rabinos de Israel reconheceu no salmo
a descrição da paixão do povo escolhido, continuamente torturado e morto, mas também continuamente restituído à vida.
Estamos, portanto, diante de um poema religioso que estimula variadas interpretações, as
quais parecem encontrar seu fundamento na própria linguagem utilizada pelo salmista, rica em
imagens, símbolos, evocações, provocações.
O comentário fornece importantes elementos que permitem conhecer melhor o pano de
fundo em que o salmista se moveu, os valores religiosos e éticos que alimentavam sua personalidade, seu modo de perceber, sentir, crer. Desta maneira, o leitor poderá rezar o salmo, fazê-lo
seu, atualizá-lo, encontrando ressonâncias no seu próprio universo cultural e de fé.
Veja, aqui, um trecho do livro Salmo 22, no qual o autor interpreta os versículos 2-3:
O rumor do silêncio
2 Meu Deus, meu Deus! Por que me abandonaste?
Longe da minha salvação (estão) as palavras de meu rugido.
3 Meu Deus, de dia grito e não respondes,
de noite, e não encontro repouso.
Nosso salmo começa com um grito, mistura de incompreensão, dor, impotência, lamentação. O orante se dirige a Deus, seu Deus, sem rodeios, sem apresentações. Não tem tempo para
isso. O peito oprimido, a garganta seca, e uma pergunta que não quer calar: “por que me abandonaste?”. E ainda mais, mesmo que o procure, seu Deus parece esconder-se, calar-se. Por que
tudo isso? Faz parte de um castigo merecido ao salmista? Trata-se de um desafogo exagerado do
poeta?
Para tentar compreender em parte a situação descrita aqui vamos abrir a poesia ao grande
contexto da fé de Israel.
Primeiramente devemos lembrar que essa proximidade familiar entre Deus e Israel (presente
e representado aqui na voz do salmista) tem sua origem na aliança promovida pelo próprio Iah-

weh, já nos tempos de Abraão (cf. Gn 12,1-3) mas ratificada de forma portentosa no êxodo do
Egito, da “casa de escravidão” (cf. Ex 13,3), e de forma inabalável no Sinai (cf. Ex 19,5-6). Uma
relação que encontra no livro do Cântico dos Cânticos sua formulação plástica talvez mais precisa: a de dois amantes apaixonados (inclusive ali temos também uma busca angustiosa, porém
esperançosa).
Também sabemos que esse tipo de relação esteve sempre ameaçado de inconstância e infidelidade. Especialmente esta última é lembrada pela maioria dos profetas desse mesmo povo,
cujos “amores desviados” são julgados por Iahweh como abandono da aliança (cf. por ex. Ez
20). E pela mesma razão, as vicissitudes negativas na história do povo – especialmente a perda
da independência política perante impérios estrangeiros [1], foram vistas como castigo merecido, mas nunca como final definitivo da relação. A possibilidade de sua reconstituição, baseada
na fidelidade de Iahweh, sempre foi uma marca indelével na esperança de Israel.
Em nosso salmo, precisamente esta esperança parece estar sendo ameaçada. O que aflige
o salmista não é a presença de uma punição, de uma repreensão, mas a ausência injustificada
do ser amado que é sentida como abandono (“estás longe de mim”). E acrescentado a isso, um
persistente silêncio – desse Deus que se define como “palavra” – sentido como absoluto (“dia e
noite”). O seu Deus, seu criador, seu par, teima em não se manifestar. O grito angustiante ecoa
em silêncios intermináveis. É a perfeita imagem daquilo que alguns místicos chamam “a noite
da fé”. Estamos diante do ato maduro da fé, isto é, de uma fé honesta, que não teme questionar
sua nudez e que sabe que “brigar” com Deus só pode trazer benefícios para seu crescimento (cf.
a luta de Jacó em Gn 32,25ss).
Este “por que?” é muito recorrente no livro dos Salmos, talvez porque harmonizado em um
contexto de oração é uma pergunta de alguém que espera confiantemente ser atendido (cf. Sl
10,1; 44,24; 74,1. Nos Sl 79,5; 80,5; 89,47 a pergunta é “Até quando?”). O tom desta pergunta
pode ser deduzido do adjetivo usado no segundo estico do versículo: “palavras rugientes”. O rugido – próprio de animais como o leão (que aparece como figura do inimigo no v. 14) – dá uma
ideia de clamor feroz, de alguém que tenta “ganhar no grito”. Também é som desarticulado, que
não argumenta, mas quer mostrar quiçá uma ferida aberta. De qualquer maneira, é a questão
que coloca em movimento todo um processo de rememoração histórica, e que desembocará em
hino de louvor.
[1] Em 722 a.C., a queda de Samaria (capital do reino do Norte) perante o rei assírio Sargão II foi seguida da deportação de
sectores de população israelita a outras áreas do império (cf. 2Rs 17,5s). Em 586 a.C., depois da conquista do reino do Sul pelo
rei babilônico Nabucodonosor, parte da população judaica foi deportada em cativeiro para Babilônia. Especialmente este exílio
(que termina em 538 a.C.; cf. Esd 1,1-4) marca uma divisão epocal na história do Israel bíblico.
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BROWN, Raymond Edward. Introdução ao Novo Testamento, trad. Paulo F. Valério. São Paulo:
Paulinas, 2004 – Coleção Bíblia e História. Série Maior, 1135 pp.
Julio Fontana∗
"Embora o título Introdução ao Novo Testamento pareça explicar o objetivo deste livro...". Essas são as
primeiras palavras escritas por Brown em seu obra recém-lançada no Brasil pela Editora Paulinas. Mas o
que será uma Introdução ao Novo Testamento? Essa disciplina científica trata das questões históricas da
origem dos livros do Novo Testamento, da sua compilação e da sua tradição textual. A ciência da
introdução é, pois, uma disciplina rigorosamente histórica. Mediante o esclarecimento das circunstâncias
históricas relacionadas com a origem de cada livro em particular, possibilita o esclarecimento dos
pressupostos necessários para a compreensão deles na sua individualidade histórica. Como ciência
histórica, a ciência da introdução faz uso dos métodos da pesquisa histórica, e por isso um objetivo
plenamente justificável dessa pesquisa é o de lidar com a investigação das circunstâncias relacionadas
com a origem e com as ligações literárias destes escritos entre si, encarados particularmente como a parte
mais antiga de uma "história da literatura cristã primitiva", e da elucidação da origem do cânon como parte
da história da Igreja e da história do dogma.

Esclarecido o que significa uma "Introdução ao Novo Testamento", vejamos o que sabemos sobre o autor
da obra resenhada. Raymond Edward Brown é considerado internacionalmente o decano dos especialistas
do Novo Testamento. Como ilustre professor emérito de Estudos Bíblicos de Auburn, no Union
Theological Seminary de Nova Iorque, recebeu cerca de trinta títulos honoríficos de universidades
católicas e protestantes pelo mundo afora. Além de ser ex-presidente da Society of Biblical Literature, da
Catholical Biblical Association e da Sociedade of New Testament, foi o único norte-americano escolhido
por dois papas para integrar a Pontifícia Comissão Bíblica. Brown é também um dos mais conhecidos
comentaristas joaninos do mundo. Durante sua vida escreveu mais de trinta e cinco livros sobre a Bíblia.
O padre Raymond Brown já se encontra em seu lar definitivo desde 1998.
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Dispomos de poucas publicações de Brown no mercado editorial teológico brasileiro. As grandes obras
desse renomado biblista ainda não foram traduzidas para a língua portuguesa. Dentre elas podemos citar
um comentário sobre o Evangelho de João em dois volumes escrito para a Anchor Biblie (1966, 1970), as
obras The Birth of the Messiah (O Nascimento do Messias) e The Death of the Messiah (A Morte do
Messias). A primeira já se encontra no prelo e será lançada em breve pela Editora Paulinas.i A última, pelo
que parece também será publicada pela Editora. Essa obra é um monumental estudo de 1600 páginas e
dois volumes lançados em 1994 nos Estados Unidos (Doubleday).ii Algumas obras do autor foram
publicadas no Brasil pelas Edições Loyola e Ave Maria, entretanto, elas consistem em alguns livretos e
não de tratados extensos de teologia bíblica e estudos exegéticos. Portanto, a iniciativa da Editora Paulinas
em publicar a monumental "Introdução" de Brown não pode passar despercebida.

Mas será que estávamos precisando de uma obra de "Introdução ao Novo Testamento"? Afirmo com
segurança que sim. As principais "Introduções" as quais tínhamos disponíveis na língua portuguesa, uma
parte delas são muito condensadasiii, outras estão ultrapassadas. Duas "introduções" merecem algumas
considerações especiais. A Introdução ao Novo Testamento de W. G. Kümmel publicada pela Editora
Paulus e que está em sua 3ª edição (2004) é uma obra erudita e voltada para os estudiosos, mas segundo
Brown "completamente inútil para estudantes iniciantes" (p. 9). A linguagem e a organização dos tópicos
criam um pouco de dificuldade para o leitor, ou seja, o livro não se faz muito didático. Outra "Introdução",
a qual na verdade não se trata de uma "Introdução" no sentido estrito do termo, "mas sim de uma iniciação
de caráter diferente e novo", segundo Josef Schreiner, foi relançada pela Editora Teológica em 2004
(Forma e Exigências do Novo Testamento). A obra explica a formação e a natureza, as forças modeladoras
e os elementos determinantes, as afirmações e as instâncias, a finalidade e as exigências. O planejamento
do livro está baseado na história da tradição e, orientados para ela, a investigar a forma literária mostrando
os gêneros e a linguagem e, enfim, a dedicar especial atenção à situação existencial. Em vista disso, os
livros não estão dispostos na ordem de sucessão do cânon, e sim em quatro seções: a primeira se ocupa do
corpus paulinum (querigma cristão primitivo), tratando também das cartas deutoropaulinas e das cartas
pastorais; a segunda seção se ocupa do exame dos Evangelhos; a terceira seção compreende tratados
monográficos dar restante literatura epistolar neotestamentária; a quarta seção se ocupa especificamente
com a escatologia e a apocalíptica.iv
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Então o que a Introdução ao Novo Testamento de Brown traz de novo? O público alvo da obra de Brown,
diferentemente da "Introdução" de Kümmel, são aqueles que estão pela primeira vez estudando de forma
mais profunda o Novo Testamento. Brown, assim como Schreiner e Dautzenberg abandona a disposição
canônica dos livros. Ele os coloca na sua obra numa ordem lógica e cronológica. Brown dividiu o seu
livro em três grupos. O primeiro grupo (parte II) abrange os Evangelhos Sinóticos, seguidos do livro de
Atos e depois por João e suas epístolasv. O segundo grupo (parte III) engloba as treze epístolas/cartas que
trazem o nome de Paulo, divididas em duas partes: as sete indiscutíveis, provavelmente escritas pelo
próprio Paulo, listadas numa plausível ordem cronológica; depois, as seis obras deuteropaulinas, possível
ou provavelmente escritas por discípulos de Paulo. O terceiro grupo (parte IV) inclui seis obras de difícil
datação, organizadas parcialmente segundo o conteúdo: Hebreus, as quatro epístolas católicas, e o
Apocalipse. Brown disponibilizou ainda dois apêndices: o primeiro trata do Jesus histórico e o segundo
dos escritos judaicos e cristãos ligados ao Novo Testamento. A primeira parte da "Introdução" de Brown
trata dos pressupostos para a compreensão do Novo Testamento, ou seja, o estudo sobre a sua natureza e
origem, sobre os métodos utilizados para interpretá-lo, sobre a preservação dos seus manuscritos, sobre o
contexto político, social, religioso e filosófico o qual ele está envolvido.

Por se tratar de uma obra para iniciantes, Brown ficou limitado em algumas de suas abordagens. Ele não
pôde se concentrar no estudo da história do cristianismo primitivovi, bem como na pré-história dos textos
neotestamentários. Brown afirma, no entanto, que deu uma ênfase muito grande aos temas religiosos,
espitituais e eclesiásticos suscitados pelo Novo Testamento. Essa ênfase é apresentanda ao final de cada
capítulo na subseção denominada "Temas e problemas para a reflexão", onde os leitores serão convidados
a pensar sobre questões, levantadas por um livro do Novo Testamento, relacionadas a Deus, a Cristo, a
outras figuras neotestamentárias, à Igreja etc. A interatividade firmada entre o autor e o leitor é
emplogante. Talvez a única deficiência a qual podemos relacionar na magnifíca obra de Brown é a
inexistência de exercícios ou propostas de tarefas ao longo do livro.vii

Quanto a editoração do livro realizada pela Editora Paulinas, muitos são os pontos positivos. A obra
apresenta dois índices: bibligráfico de autores e de assuntos. As "orelhas" do livro trazem informações
precisas sobre o conteúdo da obra, bem como a opinião de outros biblistas reconhecidos
internacionalmente. A contra-capa traz maiores informações sobre o autor e sobre a coleção a qual está
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integrada. O texto está disposto de forma organizada e bem distribuída, os títulos e subtítulos estão bem
destacados do corpo do texto. Pode-se notar também que um intenso trabalho de revisão foi realizado
nessa obra, pois não encontramos sequer algum erro ocasionado durante a digitação.

Destarte, a Editora Paulinas com essa publicação adiciona mais um livro de grande importância à sua
coleção de obras que possuem como tema o Novo Testamento.viii Um grande passo foi dado, mas ainda
existe a necessidade de obras que tratem do período pré-evangélico e da tradição oral, assuntos estes os
quais ainda não foram abordados pela Coleção Bíblia e História.

"Se alguém pudesse ter apenas um livro sobre o Novo Testamento, este seria o indicado" (Bruce
M. Metzger, Princeton Theological Seminary).

∗

O autor está graduando em teologia e reside no Rio de Janeiro.
Enquanto a Editora Paulinas não lança essa importante obra, pode-se conhecer suas principais linhas através da obra de John
Paul Meier em seu livro Um Judeu Marginal: repensando o Jesus histórico, Vol 2, livro 1, mentor, [Rio de Janeiro: Imago
Editora, 1996], pp. 311. Meier se utiliza largamente da obra de Brown, The Birth of the Messiah.
ii
Para conhecer mais sobre a obra de Brown The Death of the Messiah, leia a matéria A morte de Jesus de Roberto Pompeu de
Toledo, publicada na Revista Veja de 12 de abril de 1995. Gerd Theissen em seu livro O Jesus histórico: um manual [São
Paulo: Edições Loyola, 2004], p. 475s., tece o seguinte comentário sobre essa obra de Brown: "A abrangente obra de R. E.
Brown, The Death of the Messiah (1193/1994), oferece uma integração de abordagens existentes e um inventário da pesquisa
sobre a narrativa da paixão. A obra interpreta cuidadosamente todas as fontes, mas se recusa a reconstruir o texto de uma
narrativa da paixão pré-redacional, contentando-se mais em fazer comparações (sobretudo entre Mc e Jo) para extrair elementos
que pertenceram à antiga tradição da paixão. Estes, por sua vez, são historicamente avaliados com base numa reconstrução
temporal, legal e social".
iii
Não quero dizer que essas obras não são de qualidade, mas o propósito delas é mostrar bem superficialmente o quadro geral
do Novo Testamento. As melhores são: Bíblia Novo Testamento: uma introdução aos seus escritos no quadro da história do
cristianismo primitivo, de Günther Bornkamm [São Paulo: Teológica, 2003], A Formação do Novo Testamento de Oscar
Cullmann [São Leopoldo: Sinodal, 2003], Introdução ao Novo Testamento, de Eduard Lohse [São Leopoldo: Sinodal, 1985].
iv
Foi publicada recentemente (em 2005) pela Editora Paulus a Introdução ao Novo Testamento de Helmut Koester, justamente
para cobrir o espaço deixado pela "Introdução" de Kümmel, pois a obra de Helmut é muito mais literária do que técnica.
v
Quem puder ler sua obra publicada pela Editora Paulus, A Comunidade do Discípulo Amado, encontrará um bom
complemento daquilo que ele tratou na abordagem sobre o tema joanino feita na sua "Introdução".
vi
A Editora Paulinas possui algumas publicações importantes que tratam sobre a história das primeiras comunidades cristãs.
São elas: Anthony J. Saldarini, A Comunidade Judaico-Cristã de Mateus, São Paulo, Paulinas, 2000, 360 pp., J. Andrew
Overman, Igreja e Comunidade em Crise: O Evangelho Segundo Mateus, São Paulo, Paulinas, 1999, 471 pp. Notamos que a
coleção ainda está carente de obras que abordem as comunidades dos demais Evangelhos.
i
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vii

Alguns autores está se empenhando em tornar suas obras cada vez mais didáticas. Um bom exemplo é o de Gerd Theissen,
que em seu livro O Jesus Histórico: um manual, publicado pela Edições Loyola, propõe tarefas, leituras de textos, livros e
artigos, reflexões hermenêuticas, etc.
viii
Eduard Lohse, Contexto e Ambiente do Novo Testamento, São Paulo: Paulinas, 2000.
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SCHROER, Silvia e STAUBLI, Thomas. Simbolismo do corpo na Bíblia, Tradução de Paulo
Ferreira Valério. Paulinas, São Paulo 2003, 307 p. – ISBN 85.356.1004-9.
João Luiz Correia Júnior
Este livro faz parte da Coleção “Bíblia e História”, assessorada pelo biblista Matthias Grenzer, que
vem sendo publicada pelas Paulinas com o objetivo de possibilitar um maior conhecimento dos contextos
cultural, político e socioeconômico dos textos bíblicos. Com esta Coleção, a editora quer prestar um serviço
a professores e estudantes envolvidos no estudo da Bíblia, bem como às pessoas que desejam conhecer
melhor história e literatura antigas ou que estão em busca de aprofundar uma fé alicerçada na literatura
bíblica.
Em Simbolismo do Corpo na Bíblia encontramos pressupostos da antropologia teológica sobre o
corpo, bem como elementos de antropologia bíblica que refletem sobre o valor simbólico das diversas partes
do corpo. Ao longo do livro encontramos também esclarecedoras citações bíblicas, e mais de cem
ilustrações criteriosamente comentadas.
A obra vem em boa hora, no âmbito da atual discussão feminista e libertadora em que se busca
superar uma interpretação da Bíblia que foi, em muitos aspectos, hostil ao corpo, gerando entre outros
danos, uma espiritualidade que menosprezou tudo aquilo que se refere à corporeidade.
Na condição do corpo mantemos relações com o mundo. Daí porque a crise de paradigmas do tempo
presente e o caos em que vivemos nos grandes centros urbanos afetam diretamente a cada um de nós em
nossa corporeidade. Isso está bem delineado no prefácio do livro: “Corações sobrecarregados, pulmões
entupidos de nicotina, fígados comprometidos pelo consumo excessivo de álcool conduzem as pernas de seu
possuidor ou possuidora possivelmente a uma livraria, e seu cérebro afunda-se em livros sobre dietas para
emagrecer...” É a ditadura da estética corporal. Por conta disso, muitas pessoas também procuram as
academias de ginástica para manter a forma física ou fazer a forma segundo os padrões da beleza atual. E
isso tem que ser rápido, mesmo que se tenha de utilizar produtos químicos, cujos danos à saúde já estão
bastante comprovados, ou oferecer o corpo a pessoas nem sempre credenciadas, cujo interesse imediato é
ganhar dinheiro às custas dessa demanda pela estética corporal, ditada pela sociedade de consumo.
Enquanto isso, milhares de pessoas subnutridas, excluídas das benesses da sociedade de consumo
(sem trabalho e, conseqüentemente, sem poder aquisitivo), passam fome. A única expectativa é se manterem
vivas por mais um dia, na busca desesperada pelo sustento do corpo que se esvai, definhando
gradativamente...Outras tantas pessoas, doentes e ou idosas, buscam curas para as mazelas do corpo em
expressões religiosas nem sempre confiáveis, na busca desesperada pela manutenção do precioso dom da
vida...
Por isso, Silvia Schroer e Thomas Staubli esmeram-se em trabalhar a temática da antropologia
teológica a partir da valiosa contribuição da simbologia bíblica sobre o corpo, com o intuito de apresentar
fundamentos para uma espiritualidade que contemple o ser humano em sua dimensão corporal. Ela e ele
demonstram conhecer bem a cultura bíblica: são especialistas nessa área. Silvia nasceu em 1958; foi diretora
da Sociedade Bíblica Católica Suíça; professora titular em várias faculdades suíças de língua alemã; desde
1997 é professora de Antigo Testamento e de Ambiente Bíblico, em Berna. Thomas nasceu em 1962; foi
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diretor de estudos na Abadia da Dormição em Jerusalém; atualmente é teólogo autônomo e colaborador no
Instituto Bíblico de Friburgo.
O texto que temos em mãos está muito bem traduzido para o português por Paulo Ferreira Valério,
doutor em Teologia (com concentração em Exegese Bíblica), professor do Departamento de Teologia e
Ciências da Religião da UNICAP – Universidade Católica de Pernambuco.
Logo na Introdução, Silvia e Thomas “conscientes de que o campo da antropologia bíblica é muito
mais amplo do que a pequena seção sobre o tema do corpo e da corporalidade” que escolheram como ponto
de partida (p. 7), conseguem, no entanto, colocar a situação atual da discussão em torno da Antropologia
Teológica a partir da Bíblia, até onde chegou os avanços dessa área do conhecimento, bem como os passos
desafiadores que estão sendo dados, sobretudo a partir da contribuição da Teologia Feminista:
“Nosso esboço filosófico-teológico da antropologia deverá ter deixado claro que a questão sobre o ser
humano deve ser colocada de modo mais concreto como questão sobre o corpo das pessoas... São para nós
muito mais óbvios os aspectos insistentes dos teólogos e teólogas feministas, que exigem terminantemente a
superação de uma antropologia androcêntrica, para o que esperamos dar uma contribuição com este
trabalho” (pp. 25-26).
Assim, a seção introdutória (49 páginas) apresenta duas partes. Na primeira, “Aspectos da
Antropologia Teológica: do ser humano ao corpo masculino e feminino”, onde encontramos pressupostos
importantes para compreender a urgência de uma nova antropologia bíblica. Na segunda parte, “Aspectos da
espiritualidade bíblica do corpo: da carne pecaminosa ao templo de Deus”, fica claro que “levar a sério a
metáfora paulina do corpo humano como templo do Espírito Santo em todos os seus aspectos, significa
levar a sério a plena presença de Deus na corporeidade e a inviolável dignidade do corpo humano que daí
resulta...” (pp. 56-57).

Ao longo dos dez capítulos que compõe o livro, Silvia Schroer e Thomas Staubli apresentam
aspectos interessantes e até surpreendentes (comparados com a cultura ocidental) em torno da
riqueza simbólica trabalhada pela literatura bíblica, a partir das diversas partes que compõem o
corpo humano. Ressalto aqui alguns desses aspectos:
1.Coração. A palavra hebraica é leb ou lebab. É símbolo por excelência do interior do ser humano, de
sua sensatez, algo como a consciência. “Uma vez que os israelitas e as israelitas não se envergonhavam de
representar Deus antropomorficamente, acreditavam que também IYHW possuía um coração como uma
pessoa humana. O coração de Deus pode sofrer ante a maldade humana, pode exprimir compaixão ou
revolver-se totalmente, quando se vê atingido por fortes sentimentos de arrependimento ou de ira (Os 11,8)”
(pág. 69).
2.Garganta. Em hebraico, é nefesh. Na concepção bíblica da pessoa, a nefesh representa o centro da
vitalidade, a força vital e a ânsia de viver. “Se esta não se encontra sufocada, empresta sua voz às tendências
da lama: no urlo e no canto, no soluço e no pranto, na tagarelice e no gemido, no apelo e no grito, no riso e
na risada, no resmungo e no rugido, no zumbido, no cochicho, no sussurro” (pág. 84). A concepção hebraica
não conhece a separação entre alma e corpo: “A pessoa humana é uma nefesh viva, faminta de vida, enquanto
vive...” (pág. 90).
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3.Barriga. A região abdominal é o lugar das entranhas, onde estão as vísceras (rins, fígado) e
onde repercutem fortemente seus sentimentos, por meio de contrações: “Consomem-se de lágrimas
os meus olhos; reviram-se minhas entranhas. Meu fígado está jogado por terra, por causa da ruína
da filha de meu povo” (Lm 2,11). O ventre materno, o útero, é tomado na Bíblia como metáfora de
determinados sentimentos humanos e, a partir daí, mais longe, para um aspecto da concepção
israelita de Deus.
4.Cabeça. Muitas imagens metafóricas estão relacionadas à cabeça. Por exemplo: ser cabeça dura, ou
cabeçudo, significa oferecer resistência. Empinar o nariz é sinal de arrogância e de orgulho. De fato, grande
parte de nossas expressões corporais está concentrada na cabeça. Também na literatura bíblica, o rosto é o
ponto focal da pessoa: toda a variedade do conjunto dos sentimentos humanos espelha-se no rosto e nos
gestos faciais (Gn 4,4-6). Pescoço e nuca são tidos como bastiões do orgulho. O nariz expressa fúria e
paciência. De um modo geral, o cabelo tem sentido positivo; expressa vitalidade, beleza (Ct 4,1) e a
venerável sabedoria dos anciãos e anciãs (Pr 16,31).
5. Olhos. Na bíblia, quando há referência aos olhos de uma pessoa ou, com muita freqüência, aos
olhos de Deus, em primeiro plano não está a forma ou a função física do olho, mas sempre a qualidade e o
dinamismo do olhar. Deus tudo vê: Ele “viu tudo o que tinha feito: e era muito bom” (Gn 1,31). Em Israel,
uma palavra arcaica para designar os profetas e as profetisas (nabi) significa o/a vidente: eles e elas não
vêem simplesmente aquilo que é visível em primeiro plano; vêem mais longe e mais profundamente.
6.Ouvidos. Na cultura bíblica, era importante manter os ouvidos abertos: “Inclina o ouvido para
ouvir as sentenças dos sábios, e presta atenção à minha experiência...” (Pr 22,17). O movimento de Jesus e
os grupos cristãos primitivos conservaram e desenvolveram a teologia do ouvido. Por isso Jesus proclama
explicitamente bem-aventuradas as pessoas que têm ouvidos e ouvem (Mt 13,16).
7. Boca. Na Bíblia, a boca e as suas partes (lábios, língua, dentes e palato) compõem uma vasta gama
de símbolos. O sorriso: “De risos encherá a tua boca, de gritos de alegria, os teus lábios. Teus inimigos
vestirão vergonha; as tendas dos maus não mais existirão” (Jó 8,21-22; cf. Sl 126,2). O ato de beijar, além
de uma expressão espontânea do bem-querer, é também saudação (Gn 29,13; Rt 1,9.14), especialmente na
última despedida antes da morte (Gn 33,4; 48,10); gesto formal, com que as pessoas expressam a recíproca
lealdade; gesto ritual; sentimental, etc. A boca, pelas palavras que pronuncia, purifica, abençoa (bênçãos),
louva, profana (maldições).
8. Mãos. Com mais de 1600 referências, “mão” (em hebraico, iad), é uma das mais freqüentes
palavras da Bíblia hebraica. Por meio da gesticulação, as mãos exprimem relações, humores, mensagens. Há
toda uma simbologia a partir da mão esquerda e da mão direita. A mão tem poder criador e destruidor. A
mão de Deus modela o ser humano com a argila do solo (Gn 2,7). A afetuosa imagem da mão divina, que
protege e sustenta, possibilita também confiar: “Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito” (Lc 23,46).
9. Pés. A língua hebraica não faz diferença entre pé e perna; de acordo com o contexto, regel pode
significar um ou outro. À semelhança da mão, em Israel o pé possui força simbólica própria relacionada à
submissão, à dominação poderosa e à tomada de posse. Submeter-se ao domínio de alguém encontra sua
expressão corporal sensível na prostração ante os pés dessa pessoa: “Quem é o homem, para que nele
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penses, e o ser humano, para que dele te ocupes? Quase um deus o fizeste: tu o coroas de glória e de
esplendor; tu o fazes reinar sobre as obras de tuas mãos; tudo submeteste a seus pés” (Sl 8,5-7).
10. Carne. A palavra basar é a única dos vários conceitos hebraicos relacionados ao corpo que
rigorosamente jamais é aplicado a Deus. A carne é símbolo da humanidade em sua dimensão de
transitoriedade, que contrasta nitidamente com a imortalidade das ações divinas: “Toda carne é erva e toda
sua constância é como a flor dos campos: a erva seca, a flor fenece, quando o sopro do Senhor vem sobre
elas em rajada” (Is 40,6-7). Com efeito, sob o domínio da carne, tende-se para a morte, mas sob o domínio
do Espírito, tende-se para a vida e a paz: “Pois se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito
fizerdes morrer as obras da corpo, vivereis” (Rm 8,13). Contudo, em toda a Bíblia, a caducidade e a
mortalidade de toda carne não são vistas como algo que impeça a plenitude ao ser humano. Se estivermos
abertos à ação do Espírito em nossa carne, estaremos nos colocando dentro da tradição de todas as pessoas
que crêem na vivificadora ruah de Deus e numa vida em plenitude antes da morte.
Por último, chama a atenção o formato do livro. Do ponto de vista estético, é muito bem cuidado,
desde o papel (de excelente qualidade) ao desiner moderno, numa nova concepção de capítulos que facilita
a leitura. As gravuras e fotografias são colocadas estrategicamente ao longo do texto, o que dá prazer em
ver, não só em ler o livro.
O “Simbolismo do corpo na Bíblia” é um livro necessário para a consulta de quem pesquisa na área
bíblico-teológica; serve também de excelente deleite literário às pessoas que desejam navegar na riqueza da
cultura religiosa judaico-cristã. Concluo esta apreciação com as seguintes palavras do livro:
“Talvez a abrangente concepção hebraica da pessoa humana, que não conhece a separação entre alma e
corpo... Se tomarmos por base essa concepção de pessoa, a pastoral da Igreja deverá ocupar-se bem mais
radicalmente do que até agora com a corporeidade, com as carências, os anseios, com a ânsia de vida da
pessoa de hoje...” (pág. 90).
Texto publicado na REB – Revista Eclesiástica Brasileira, Fasc. 256 – Outubro 2004, pp. 1001-1004.
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