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EDITORIAL

É uma alegria poder oferecer-lhe mais um número de Ciberteologia, sempre fiéis no intuito 
de facilitar ao leitor interessado no estudo e na pesquisa um acesso mais amplo a textos rele-
vantes que cobrem o espectro temático da ciência teológica. A seção de Artigos abre-se com o 
estudo inédito “O uso de parthenos em Is 7,14 no contexto septuagíntico e nos escritos de Eusé-
bio“, de Milton L. Torres, Joabe Soares da Silva e Robson M. Pereira da Rocha, após cuidadosa 
análise dos três grupos interpretativos em que se divide a erudição bíblica quanto ao sentido do 
termo parthenos em Is 7,14, conclui ser possível afirmar que parthenos possui um sentido de 
virgindade estrita, e seu uso pode ser uma tradução feita de um texto hebraico mais primitivo 
que o Texto Massorético.

O texto de Giuseppe Barbaglio – “Jesus, criador de ficções narrativas: as parábolas” – é a 
segunda e última parte do 9º capítulo de Jesus, hebreu da Galiléia: pesquisa histórica, obra de 
próxima publicação no Brasil por Paulinas Editora. Discute os relatos de Jesus, com seus mo-
tivos temáticos, personagens das histórias e os sentimentos dos protagonistas, esclarecendo a 
“história” representada do Deus de Jesus. “Thomas Merton, um precursor da espiritualidade 
da libertação“, artigo inédito de Getúlio Antônio Bertelli, é uma introdução ao pensamento de 
Thomas Merton (1915-1968), um dos mais conhecidos mestres de espiritualidade do século XX. 
Defende que sua importância consiste no fato de ter unido mística e compaixão, seguimento de 
Jesus e profecia, oração e ação, tornando-se, assim, um dos precursores da teologia e da espi-
ritualidade da libertação. Nas palavras de Lawrence Cunningham, um dos maiores peritos da 
obra mertoniana: “Num sentido muito real, Thomas Merton foi um teólogo da libertação avant 
la parole“.

Também inédita é a comunicação de Gilberto Orácio de Aguiar, “Negros malês: a reli-
giosidade islâmica atualizada no Instituto Cultural Steve Biko“. O autor pretende realizar um 
paralelo entre a presença islâmica negra no Brasil através dos malês e a busca por cidadania do 
Instituto Cultural Steve Biko, de Salvador, como expressão da liberdade da comunidade afro-
-brasileira. O Instituto Cultural Steve Biko, por meio do pré-vestibular para afro-descendentes e 
outras atividades educacionais, procura resgatar a história cultural dos povos africanos trazidos 
para o Brasil.

Na seção de Notas, trazemos desta vez três reflexões inéditas. Dois textos são do psicanalista 
José Neivaldo de Souza. O primeiro, “Direito do cidadão de portar armas?“, é uma tomada de 
posição motivada pela chacina de Blacksburg (Virgínia, EUA), na qual o atirador “coreano” 



Cho Seung-Hui matou 32 pessoas no campus universitário. O segundo, “Anorexia: filosofia da 
morte social” é uma reflexão ética sobre o caso de Ana Carolina R. Macan, a modelo de 21 anos 
que morreu, há alguns meses, vítima de anorexia. Para o autor, podemos certamente pensá-la 
como morte social. Ainda nessa seção, o psicólogo Edgar Faya oferece-nos em “Cálice – pe-
quenas notas em prol da teologia da libertação” uma contribuição para tentar superar alguns 
mal-entendidos sobre a teologia da libertação. Um deles é considerar que sua base seja a teoria 
marxista. Diz o autor que essa teoria é apenas um instrumento que pode ou não ser usado sem 
que seu abandono deite por terra a prática dessa teologia. Para Faya, é a compreensão da mani-
festação do divino na existência aquilo que sustenta uma atuação da teologia da libertação na 
vida concreta. Trata-se de um mistério de mão dupla, surgido no necessário e conseqüente Novo 
Testamento.

Completam esta 13ª edição as já conhecidas seções Espiritualidade, Nas fontes da Bíblia e 
Teologia aberta, além das Resenhas. E de novo renovamos o convite a pesquisador@s e autor@s 
com escritos originais afins com o nosso projeto editorial: podem enviar-nos seus trabalhos (ar-
tigos, notas, resenhas), desde que atendam a nossas normas de publicação.

Aos articulistas deste número, mais uma vez queremos manifestar nosso agradecimento por 
sua competente colaboração.

Afonso Maria Ligorio Soares - Redator-Geral
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O uso de parthenos em Is 7,14 no contexto 

septuagíntico e nos escritos de Eusébio
Milton L. Torres, Joabe Soares da Silva e 

Robson M. Pereira da Rocha

Resumo: Ao analisar a aparente disparidade entre a Septuaginta (LXX) e o Texto Massorético (TM) 
quanto a Is 7,14, é possível notar que a erudição bíblica tem-se dividido em três grupos inter-
pretativos. O primeiro afi rma que parthenos, em Is 7,14, seria uma tradução pouco comum do 
hebraico; o segundo atribui a parthenos o sentido ambíguo de “virgem”, ou “mulher madura”; 
e o terceiro sugere que parthenos é a melhor tradução para ‘almah, termo que aparece no TM 
de Is 7,14. O ponto de vista comum é a premissa de que a LXX seria uma tradução que refl ete 
o TM, mas não há garantias de que a LXX tenha sido traduzida de um texto próximo ao TM.
O termo parthenos, na LXX e também no Novo Testamento (NT), possui três usos básicos: 
virgindade estrita, virgindade subentendida e virgindade simbólica. Tanto na LXX como no 
NT, o termo parthenos apresenta um sentido de virgindade explícita, mesmo em um contex-
to simbólico, pois as idéias de inviolabilidade, pureza e castidade estão sempre presentes. 
O termo parthenos, no contexto helenístico, evoca claramente o sentido de virgindade es-
trita. Entre os Padres da Igreja, Eusébio usa neanis em Is 7,14, ao se referir às versões de 
Áquila e Símaco, sugerindo que esses tradutores mudaram parthenos para neanis em seus 
textos. Eusébio, a quem geralmente se atribui a preferência pelo termo neanis, usa parthe-
nos em Is 7,14, como pode ser visto em Demonstratio evangelica VII, 1, 27; 1, 30; e 1, 55.
Portanto, é possível afi rmar que parthenos possui um sentido de virgindade estrita, e seu 
uso em Is 7,14 pode ser uma tradução feita de um texto hebraico mais primitivo que o TM.
Palavras-chave: Parthenos; ‘almah; bethulah; neanis; virgem.

Introdução

Em Mt 1,23 encontra-se o texto que diz: “Eis que 
a virgem conceberá e dará à luz um fi lho, e ele será 
chamado pelo nome de Emanuel (que quer dizer 
Deus conosco)”. O autor utiliza o texto de Is 7,14: 
“Portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal: Eis que 
a virgem conceberá, e dará à luz um fi lho, e chamará 
o seu nome Emanuel” (dia. tou/to dw,sei ku,rioj auvto.
j u`mi/n shmei/on ivdou. h` parqe,noj evn gastri. e[xei kai. 
te,xetai ui`o,n kai. kale,seij to. o;noma auvtou/ Emmanou-
hl). O termo “virgem”, desta passagem, no texto he-
braico conhecido na atualidade, que é o Texto Mas-
sorético (doravante TM), é ‘almah, que normalmente 
faz referência a uma jovem com maturidade para ter 
fi lhos, que pode já ter tido relações sexuais ou não. 
Porém, no texto grego utilizado por Mateus, que mui-
to provavelmente é o Texto Septuagíntico (doravante 
TS), o termo usado para “virgem” é parthenos, que 
tem, geralmente, o sentido de virgindade estrita, cas-
tidade.

Assim, surge uma aparente disparidade na tradu-
ção grega

do texto hebraico, já que os termos ‘almah e parthenos 
podem não ser equivalentes em seu sentido mais 
técnico. No entanto essa disparidade é considerada a 
partir do ponto de vista defendido por alguns eruditos 
de que a Septuaginta (doravante LXX) seria uma 
tradução próxima do TM, como é o caso, por exemplo, 
de Delling, que deixa subentendido que a LXX está 
refletindo o TM (Delling, 1979, v. 5, pp. 832-833).
No entanto essa é uma premissa equivocada, pois 

não há garantias de que a LXX tenha sido traduzida 
de um texto próximo ao TM, uma vez que o TM foi fi -
xado posteriormente ao TS (Torres, 1998, pp. 29-44).

O período mais provável da tradução da LXX é o 
século II a.C. Há uma homogeneidade que parece 
indicar um pequeno grupo de tradutores, e sua língua 
se assemelha mais ao grego usado no Egito. A LXX 
era a versão ofi cial das Sagradas Escrituras (principal-
mente para os cristãos e judeus da Diáspora) até o 
II século d.C. Foi rejeitada por parte dos judeus por 
causa das interpretações atribuídas pelos cristãos a 
Jesus; e por ter sido fi xado o texto hebraico por erudi-
tos da Palestina no fi nal do século I d.C.
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Em 1952, dois achados arqueológicos — a desco-
berta dos manuscritos da caverna 4, em Qumran,1 e a 
descoberta do rolo de Nahal Hever, com os profetas 
menores (em grego), no deserto da Judéia — evidencia-
ram que as semelhanças entre o TM e o TS eram mais 
acentuadas do que supunham alguns especialistas. Ape-
sar disso, quando há alguma discrepância entre os dois 
textos, é muito difícil saber qual texto contém a forma 
mais primitiva. A descoberta dos documentos da caver-
na 4 e outras cavernas indicou uma semelhança muito 
grande entre esses rolos, escritos em hebraico, e a LXX. 
Também foram encontrados alguns manuscritos gregos: 
7Q1 (Êxodo), 4QLXXLev (Levítico) e 4QLXXNum (Nú-
meros), que, mesmo sendo pré-cristãos, demonstram a 
mesma tradição septuagíntica do NT. Assim, o que pa-
rece é que as principais diferenças entre o TM e a LXX 
não são o resultado do processo tradutório, mas do fato 
de o TM e o TS seguirem tradições textuais diferentes; 
porém igualmente antigas.2

Na busca por uma compreensão da aparente in-
congruência observada entre parthenos e ‘almah, a 
erudição bíblica tem estado dividida em suas opi-
niões. De acordo com alguns eruditos, como Colin 
Brown, que entendem que a LXX foi traduzida de 
um texto igual ao massorético, o termo hebraico que 
comumente corresponde a parthenos (gr.) é bethulah 
(heb.), pois a palavra bethulah é usada, no Antigo 
Testamento (AT), em 44 das 50 passagens em que a 
LXX emprega o termo parthenos. Afi rmam também 
que o termo que melhor traduz ‘almah é a expressão 
grega neanis (Becker & Brown, 1985, p. 233). Outros 
afi rmam que a partenogênese exigiria bethulah em 
vez de ‘almah em Is 7,14 (Delling, 1979, v. 5, p. 832. 
Stamm, 1944, p. 109), reconhecendo, contudo, que 
o termo parthenos possui um signifi cado intrínseco 
que admitiria também o sentido de bethulah.

Para justifi car que a partenogênese não deveria ser 
a interpretação principal para a passagem de Isaías, 
Delling alega que escritores cristãos, como Eusébio, 
usam, ao citarem Is 7,14, neanis em vez de parthe-
nos (1979, v. 5, p. 833). Já Colin Brown e Becker 
declaram que outras traduções gregas usam neanis 
em Is 7,14, apesar de não afi rmarem quais versões 
(Becker & Brown, 1985, p. 233). Delling afi rma que 
Eusébio usa neanis ao referir-se ao texto de Is 7,14 e, 
para confi rmar tal declaração, apresenta apenas duas 
passagens de Eusébio, encontradas em Demonstra-
tio evangelica VII, 1, 32, e Historia ecclesiastica V, 8, 
2. Porém existem inúmeras citações de Eusébio nas 
quais ele utiliza parthenos quando faz referência ao 
mesmo texto de Is 7,14, como pode ser visto em De-
monstratio evangelica VII, 1, 27; 1, 30; e 1, 55. Por-
tanto, faz-se necessário um estudo mais detalhado 

das declarações de Eusébio e o uso que este faz dos 
termos parthenos e neanis.

Assim sendo, é possível destacar algumas entre 
as opiniões diversas que surgem quanto à disparida-
de na tradução grega do texto hebraico em Is 7,14, 
concernente ao vocábulo “virgem”. O ponto de vis-
ta comum entre os inúmeros teólogos é a premissa 
equivocada de que a LXX seria uma tradução do TM, 
como é possível notar em Kittel quando este trata do 
signifi cado de parthenos na LXX (Delling, 1979, v. 5, 
pp. 832-833), bem como em Colin Brown (Becker & 
Brown, 1985, pp. 232-234).

A erudição bíblica tem-se dividido em três gran-
des grupos interpretativos em relação ao uso de par-
thenos em Is 7,14. Ao primeiro grupo pertencem os 
estudiosos que afi rmam que parthenos, em Is 7,14, 
é uma tradução pouco comum do texto hebraico, 
pois tal tradução só aparece nesta passagem e em Gn 
24,43, portanto um equívoco da LXX, que deveria ter 
usado neanis para “traduzir” ‘almah (Becker & Bro-
wn, 1985, pp. 232-234). Ao segundo grupo perten-
cem aqueles que admitem o uso de parthenos, mas 
atribuem-lhe o sentido ambíguo tanto de “virgem” 
quanto de “mulher madura” (Delling, 1979, v. 5, pp. 
826-837). Há, ainda, quem sugira que parthenos é a 
melhor tradução para ‘almah, afi rmando que bethu-
lah possui sentido de “mulher casada”, e que ‘almah 
pode ter sentido de virgindade, parthenos ajudando, 
assim, na compreensão do sentido original de ‘almah 
(Vine, 1999, pp. 954-956. Carson, 1994, pp. 8-11). 
No último caso, a presença de parthenos em Is 7,14 
estaria em plena harmonia com a citação de Mt 1,23 
e referir-se-ia diretamente ao Messias.

Portanto, como explicar essa aparente incongru-
ência em Is 7,14, entre o TM e a LXX? Para responder 
a tal indagação, utilizamos dois métodos. Primeira-
mente, fazemos uma análise semasiológica da pala-
vra sob estudo. O signifi cado de uma palavra ou sen-
tença pode ser determinado, primeiramente, a partir 
de outras passagens do mesmo autor, depois do res-
tante dos escritos sagrados, bem como da versão dos 
Setenta, após isso dos autores que viveram na mesma 
época e na mesma região, e fi nalmente o uso comum 
do termo. Em segundo lugar, fazemos uma investiga-
ção do contexto no qual está inserida a palavra e uma 
comparação do conceito de parthenos na literatura 
bíblica e extrabíblica. Os estudos comparativos têm 
sido bastante difundidos desde que Abraham Malher-
be iniciou, em Yale, um grupo de estudo voltado para 
essa fi nalidade. A metodologia comparativa aqui em-
pregada pressupõe a epistemologia proposta e desen-
volvida por ele e seus discípulos em Yale (White & 
Fitzgerard, 2003, pp. 13-40).
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A pesquisa se limita ao período entre o século II 
a.C. e o século IV d.C., bem como aos escritos gre-
co-judaicos e literatura cristã primitiva, inseridos no 
contexto histórico septuagíntico, principalmente de 
Eusébio, a quem os estudiosos contemporâneos se re-
ferem em sua discussão. O presente estudo tem como 
objetivo propor que parthenos pode não ter sido um 
erro de tradução como alguns sugerem (Delling, 1979, 
v. 5, pp. 826-837. Carson, 1994, pp. 8-11), mas pode 
refl etir um texto hebraico mais antigo do que o Texto 
Massorético; e que o uso de parthenos em Mt 1,23 
corretamente refl ete um sentido de virgindade estrita 
subentendido em um texto hebraico mais primitivo 
que o Texto Massorético.

Interpretações atribuídas ao uso de 

parthenos em Is 7,14

Ao analisar a aparente disparidade de tradução 
em Is 7,14 na LXX com relação ao TM, é possível 
notar que a erudição bíblica tem-se dividido em três 
grupos interpretativos que entendem o assunto de for-
ma diferente.

Parthenos como uma tradução 

equivocada para ‘almah
Existe um grupo de estudiosos que afi rma que 

parthenos em Is 7,14 é uma tradução pouco comum 
do texto hebraico, pois tal tradução só aparece nes-
ta passagem e em Gn 24,43: “Eis que estou junto à 
fonte, e as fi lhas dos homens da cidade sairão para 
tirar água, e será que a virgem à qual eu disser: ‘Dá-
me um pouco de água do teu cântaro’” (ivdou. evgw. 
evfe,sthka evpi. th/j phgh/j tou/ u[datoj kai. ai` qugate,rej tw/
n avnqrw,pwn th/j po,lewj evxeleu,sontai u`dreu,sasqai u[dwr 
kai. e;stai h` parqe,noj h-| a;n evgw. ei;pw po,tiso,n me mikro.
n u[dwr evk th/j u`dri,aj sou), sendo que, por isso, trata-
se de um equívoco da LXX, que deveria usar neanis 
para “traduzir” ‘almah (Becker & Brown, 1985, pp. 
232-234). Colin Brown defi ne a proveniência do ter-
mo parthenos como incerta, afi rmando, ainda, que a 
evolução do signifi cado de parthenos assemelha-se à 
do vocábulo alemão Jungfrau, que tem como sentido 
primário uma moça que está atingindo, ou atingiu, a 
idade de mulher, e posteriormente teria sofrido uma 
modifi cação em seu signifi cado, que se tornou mais 
estrito, designando uma moça que ainda não foi to-
cada por homem (Becker & Brown, 1985, p. 232).

Segundo o mesmo autor, a ocorrência de parthe-
nos no AT restringe-se à tradução dos termos hebrai-
cos ‘almah, bethulah, e na‘arah. Em 44 de 50 pas-
sagens no AT, bethulah é traduzida por parthenos; e 

sempre signifi ca uma “donzela” intocada. ‘Almah se 
traduz por neanis, que signifi ca “moça”, “donzela”, 
“jovem casada”, e é empregada para uma mocinha 
ou mulher da idade da puberdade até dar à luz o 
seu primeiro fi lho. Já na‘arah é empregada para uma 
“moça” (em idade de casar, mas ainda virgem); “mu-
lher recém-casada”; “menina”; “criada”; “serva” (Be-
cker & Brown, 1985, p. 233).

Concernente ao uso de ‘almah, o autor afi rma que, 
em apenas duas ocasiões, ‘almah é traduzida como 
parthenos (Gn 24,13 e Is 7,14).3 Ele afi rma que, em 
Gn 24,13, ‘almah denota “virgem”, pois a virginda-
de é expressamente mencionada no versículo 16. Já 
em Is 7,14 o autor questiona se há referência a uma 
virgem como tal, pois, se esse fosse o caso, a palavra 
utilizada seria bethulah. Brown faz menção de que, 
em contraste com a interpretação da LXX, outras tra-
duções gregas têm neanis em vez de parthenos, con-
siderando que essa palavra, como o hebraico ‘almah, 
não dá a entender, necessariamente, “virgindade” 
(Becker & Brown, 1985, p. 233).

Brown ainda afi rma que, nas narrativas do AT que 
apresentam o caso de algumas mulheres que eram 
estéreis e que fi caram grávidas mediante a interven-
ção divina, não haveria qualquer idéia de excluir a 
agência masculina humana. No judaísmo rabínico, o 
Messias sempre seria encarado como alguém que se-
ria gerado por um pai humano, como todos os demais 
seres humanos. Somente no judaísmo helenístico, no 
qual eram mais fortes as infl uências extrajudaicas, é 
que outras idéias teriam conseguido penetrar. No en-
tanto, segundo ele, mesmo no judaísmo helenístico 
não se teria qualquer vestígio da idéia de que o Mes-
sias nasceria de uma virgem (Becker & Brown, 1985, 
p. 233).

O ponto de vista defendido por Colin Brown se 
coaduna com a idéia de que parthenos possui um 
sentido intrínseco de virgindade estrita. Sendo as-
sim, de acordo com o autor, o uso de parthenos em 
Is 7,14, na LXX, seria uma tradução equivocada do 
TM, levando em consideração que o escritor bíblico 
não tinha a intenção de expressar virgindade estrita. 
De acordo com Brown, se na LXX o termo parthenos, 
normalmente, é a melhor tradução para bethulah, no 
TS de Is 7,14 o termo parthenos não deveria ter sido 
utilizado, a menos que bethulah tivesse sido a pala-
vra usada pelo escritor bíblico. Como em Is 7,14 a 
palavra encontrada no TM é ‘almah, o autor sugere 
que a jovem que daria à luz um fi lho não seria mais 
virgem. Assim sendo, ele defi ne que, se o texto de 
Is 7,14 é usado por Mateus como se cumprindo em 
Maria por ocasião da concepção de Jesus, Maria não 
precisaria ser uma virgem casta.
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É correto afi rmar que o desenvolvimento histórico 
do TS é tão ou mais confi ável que o do TM (Torres, 
1998, p. 29). Se na LXX a palavra que aparece em 
Is 7,14 é parthenos, não se deve necessariamente 
atribuir a interpretação de ‘almah no TM à intenção 
do escritor bíblico, pois parthenos pode expressar de 
forma mais fi dedigna o sentido original do texto. Um 
bom estudo semasiológico de parthenos indica que 
o termo tem sentido de castidade e o próprio Brown 
concorda com isso (Becker & Brown, 1985, p. 233), 
mas o autor parece estar preocupado em evidenciar 
que Maria não era mais virgem quando concebeu. 
Considerando que o uso de ‘almah no texto hebraico 
original não pode ser indubitavelmente confi rmado, 
e que a utilização de parthenos na LXX pode ser tão 
ou mais confi ável, é possível afi rmar que Brown não 
consegue provar seu argumento de que o escritor bí-
blico não poderia estar-se referindo a um sentido de 
virgindade estrita em Is 7,14.

Parthenos como a melhor tradução 

para ‘almah

Entre os teólogos que crêem ser parthenos a me-
lhor tradução para ‘almah, é possível destacar o 
erudito W. E. Vine. O autor defende a idéia de que 
parthenos designa “virgem”, “pessoa solteira”. Vine 
defende o pensamento de que ‘almah tem sentido de 
virgindade estrita, semelhantemente a parthenos. Ele 
declara: “De entrada se pode afi rmar com seguran-
ça que a palavra ‘almah nunca se emprega para uma 
mulher casada”. Sendo assim, parthenos, de acordo 
com esse autor, seria a melhor tradução para ‘almah, 
pois seriam termos equivalentes (Vine, 1999, pp. 
954-955). Para sustentar essa hipótese, Vine apresen-
ta como exemplos os textos de Gn 24,43 e Pr 30,19. 
Este último reza: “O caminho da águia no céu, o ca-
minho da serpente sobre a rocha, as rotas do navio 
ao atravessar o mar e os caminhos do homem com 
a donzela” (hm;(l.[;B. rb,G<å %r<d<Þw> ~y+ ;(-bl,b. hYï ;(nIa\-%r<D<( rWcï yleñ[] vx;(n;( 
%r<D<î é~yIm;V;(B; rv,N<h; %r<D<Û)))). Para Vine, o signifi cado de ‘almah 
nesses textos denota o sentido de virgindade. O autor 
apresenta o argumento de que a melhor expressão 
para traduzir ‘almah é “donzela”. Vine não concorda 
com a opinião de que bethulah é a palavra hebraica 
que melhor equivaleria ao termo grego parthenos. O 
autor declara:

É certo que bethulah pode referir-se a uma virgem, 
porém também pode referir-se a uma virgem 
desposada (bethulah melorasah). No Deuteronômio 
as leis expõem claramente que a traição, na condição 
de desposado, era um fato tão aborrecível como o 
adultério e levava à pena de morte. Em Jl 1,8, a bethulah 

é, evidentemente, uma mulher casada e nos textos 
aramaicos mais antigos o equivalente aramaico para 
bethulah se refere à mulher casada (Vine, 1999, p. 956).
Caso pudesse ser provada, a opinião defendida por 

Vine resolveria a possível disparidade, em Is 7,14, entre 
o TM e a LXX, pois o tradutor da LXX teria utilizado um 
termo equivalente a ‘almah. Se ambos os termos, ‘almah 
e parthenos, possuem o mesmo sentido de virgindade 
estrita, o problema de tradução estaria resolvido. No 
entanto, é possível encontrar algumas difi culdades no 
ponto de vista defendido por Vine. O autor segue a me-
todologia equivocada de que a LXX foi uma tradução 
do TM ou de um texto que refl etia o TM, quando, na 
verdade, o TM foi estabelecido posteriormente à LXX, e 
não se tem conhecimento exato do texto hebraico origi-
nal do qual se fez a tradução da LXX.

A afi rmação de que ‘almah signifi ca uma virgem 
casta parece não ter evidências sufi cientes que a sus-
tentem. O autor apresenta apenas duas passagens bí-
blicas que parecem apoiar essa hipótese. No entanto, 
o termo ocorre oito vezes no AT (Gn 24,43. Ex 2,8. 
1Cr 15,20; 68,25. Pr 30,19. Ct 1,3; 6,8. Is 7,14) e, 
para se chegar a uma conclusão válida quanto ao seu 
sentido, é preciso levar em consideração suas ocor-
rências em todas essas passagens. Vine parece não 
levar em consideração os textos nos quais ‘almah 
aparece com claro sentido de uma mulher casada. 
Mesmo as duas passagens analisadas por Vine não 
indicam que o sentido de ‘almah é, realmente, o de 
virgindade estrita.

Em Gn 24,43, é possível afi rmar que ‘almah seja 
entendida como uma virgem, à semelhança de parthe-
nos, considerando, até mesmo, que esses são os ter-
mos que aparecem no TM e na LXX respectivamente. 
A passagem fala a respeito de Rebeca, que era. sem 
dúvida, uma virgem casta, de acordo com o versículo 
16. Porém, pode-se inferir que, se ‘almah possuísse 
um sentido de virgindade estrita, até mais defi nido 
do que bethulah, como afi rma Vine, por que, então, o 
texto bíblico, no mesmo versículo 16, não se referiu a 
Rebeca como ‘almah e sim como bethulah ao enfati-
zar sua virgindade? Provavelmente, o termo bethulah 
tenha sido utilizado em Gn 24,16, porque defi ne de 
forma mais completa o sentido de virgindade estrita.

Já em Pr 30,19 o termo parthenos nem sequer 
ocorre na LXX.4 Nesse texto também não é tão fácil 
identifi car ‘almah com um sentido explícito de vir-
gindade. O texto não trata, absolutamente, de uma 
jovem que foi tomada em casamento. Por isso perce-
be-se que não existe tanta ênfase na virgindade em 
‘almah quanto afi rma Vine. Se Collin Brown parece 
muito concentrado em evidenciar a não-virgindade 
de Maria, Vine demonstra estar muito concentrado 
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em evidenciar que Maria era virgem. Qualquer estudo 
empreendido com a intenção precípua de provar se 
Maria era ou não virgem quando concebeu Jesus será 
feito de forma tendenciosa, e provavelmente chegará 
a conclusões de valor meramente especulativo.

Parthenos com sentido de ‘almah e 

bethulah

Existe um grupo de teóricos que admite o uso de 
parthenos em Is 7,14, mas atribui-lhe o sentido am-
bíguo tanto de “virgem” quanto de “mulher madura”. 
Dentre esses destaca-se Gerhard Delling, autor do 
verbete parthenos no Dicionário teológico de Kittel. 
Delling afi rma que, na LXX, parthenos tem basica-
mente o mesmo sentido que bethulah, pois essa seria 
sua tradução mais comum, como evidenciado em Lv 
21,13: “Ele tomará [por mulher] uma virgem de sua 
própria família” (ou-toj gunai/ka parqe,non evk tou/ ge,nouj 
auvtou/ lh,myetai), na LXX (Delling, 1979, v. 5, p. 832).

O autor declara que, em muitos versículos, parthe-
nos signifi ca apenas “menina”, em especial quando 
ocorre a expressão parthenoi neaniskoi (Dt 32,25. Ez 
9,6. Lm 1,4). Ele continua a análise do termo afi rman-
do que, na LXX, nem sempre parthenos signifi ca vir-
gem, pois, quando o escritor bíblico queria utilizar o 
sentido de virgindade estrita, ele adicionava o termo 
aphthoros, dando à expressão o signifi cado de “me-
nina virgem”, como pode ser visto em Est 2,2: “Dis-
seram, então, os pagens do rei: que se procure para o 
rei uma jovem, casta e bela de aparência” (kai. ei=pan 
oi` dia,konoi tou/ basile,wj zhthqh,tw tw/| basilei/ kora,sia 
a;fqora kala. tw/| ei;dei)) (Delling, 1979, v. 5, p. 832).

Delling reconhece que, apesar de parthenos pos-
suir um sentido um tanto diferenciado em alguns ca-
sos, em um sentido geral o termo refere-se à idéia de 
castidade. Um bom exemplo, para ele, seria o texto 
de Jr 2,32: “Porventura esquece-se uma noiva dos seus 
enfeites, ou uma virgem dos seus adornos? Mas o meu 
povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias” (mh. 
evpilh,setai nu,mfh to.n ko,smon auvth/j kai. parqe,noj th.n 
sthqodesmi,da auvth/j o` de. lao,j mou evpela,qeto, mou h`me,raj 
w-n ouvk e;stin avriqmo,j). Ainda afi rma que, em alguns 
casos, a virgindade é especialmente enfatizada com 
o uso de parthenos (Lv 21,13. Ez 44,22. Dt 22,23. 
28. Jz 19,24; 21,11-12). O autor parece concordar 
que parthenos possui o sentido de virgindade estrita 
(Delling, 1979, v. 5, p. 832).

O mesmo autor diz que o termo grego parthenos é 
usado na LXX para traduzir a palavra hebraica ‘almah 
em Gn 24,43 e Is 7,14, e afi rma que o grego daria 
a parthenos o signifi cado intrínseco tanto de ‘almah 

quanto de bethulah. Para Delling, bethulah indicaria 
virgindade de maneira mais precisa, e ‘almah signi-
fi caria uma jovem com maturidade para ter fi lhos. O 
autor afi rma que, em Gn 24,43, parthenos poderia 
ter o sentido de ‘almah (Delling, 1979, v. 5, p. 833). 
De acordo com Delling, parthenos, em uma circuns-
tância especial, pode signifi car uma jovem que foi 
estuprada, como visto em Gn 34,3: “E apegou-se à 
alma de Dina, fi lha de Jacó, e amou a virgem, e falou 
afetuosamente à virgem” (kai. prose,scen th/| yuch/| Di-
naj th/j qugatro.j Iakwb kai. hvga,phsen th.n parqe,non kai. 
evla,lhsen kata. th.n dia,noian th/j parqe,nou auvth/|), onde, 
no TM, aparece a palavra na‘arah. O autor conclui 
que, mediante a análise realizada quanto ao uso de 
parthenos no contexto septuagíntico, é impossível de-
terminar se o tradutor está expressando virgindade real 
quando usa parthenos em Is 7,14, já que a idéia total 
do uso da palavra na LXX exige apenas o sentido de 
uma mulher que não foi tocada por um homem até o 
momento da concepção (Delling, 1979, v. 5, p. 833).

Delling afi rma que Eusébio usa neanis ao se re-
ferir ao texto de Is 7,14 e, para confi rmar tal afi rma-
ção, apresenta apenas duas passagens de Eusébio 
encontradas em Demonstratio evangelica VII, 1, 32, 
e Historia ecclesiastica V, 8, 2. Esse ponto de vista 
levantado por Delling tende a solucionar a aparente 
incongruência entre o TM e a LXX em Is 7,14, pois, 
se parthenos possui um sentido ambíguo tanto de 
“virgindade” quanto de “uma mulher madura”, o uso 
feito pelo tradutor nessa passagem não apresentaria 
um possível equívoco de tradução, mas antes uma in-
terpretação de acordo com o contexto da passagem. 
Assim sendo, para Delling, o termo parthenos, em si, 
não determinaria a intenção do escritor bíblico, que 
fi caria a critério da interpretação atribuída ao texto 
(Delling, 1979, v. 5, p. 833).

No entanto, é relevante analisar algumas difi cul-
dades encontradas no ponto de vista defendido por 
Delling. O autor parte do mesmo pressuposto equi-
vocado de que a LXX seja uma tradução do TM ou 
de um texto que lhe seja idêntico. Delling considera 
que em Lv 21,13 aparece a palavra bethulah no TM, e 
na LXX o termo utilizado é parthenos. Como já men-
cionado, o TM foi estabelecido posteriormente ao TS 
e o texto hebraico original que foi utilizado para a 
tradução não é conhecido. Assim sendo, não se pode 
afi rmar com exatidão absoluta qual foi o termo usado 
no texto hebraico original.

O argumento de Delling com respeito à virgin-
dade, expresso em Est 2,2, não parece muito escla-
recedor. De acordo com seu raciocínio, aphthoros 
deveria estar acompanhando parthenos, algo que 
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não ocorre em Est 2,2. Porém o termo que aparece 
nesta passagem é korasia, que se refere indiscrimi-
nadamente a “meninas” ou “mocinhas”, ainda que 
muito provavelmente virgens. O termo parthenos não 
aparece em Est 2,2. Em Gn 24,43, o termo utilizado 
no TM é ‘almah, e na LXX é parthenos, o que não é 
uma evidência concreta de que parthenos seja uma 
tradução de ‘almah, pois, conforme temos afi rmado 
ad nauseam, não se conhece o texto hebraico origi-
nal que foi utilizado na tradução da LXX. Entretanto, 
partindo do pressuposto de que parthenos pode pos-
suir o mesmo sentido de ‘almah, ou seja, uma jovem 
mulher pronta para se casar, não se deve invalidar o 
sentido de virgindade estrita de parthenos, pois uma 
jovem pronta para se casar pode ainda ser virgem. 
Quanto à análise de Gn 34,43, feita por Delling, é 
válido ressaltar que não se pode desconsiderar que 
a referência a parthenos, nessa passagem, pode estar 
fazendo alusão à virgem antes do estupro. Ao narrar 
o estupro, é provável que o autor continue a referir-
se à jovem violentada como parthenos, até mesmo 
como uma forma de enfatizar o fato de que essa era 
virgem quando foi estuprada, uma espécie de prolep-
se invertida.

Uma outra difi culdade encontrada é a afi rmação 
de que Eusébio usa neanis ao se referir ao texto de 
Is 7,14, uma vez que, para confi rmar tal afi rmação, 
Delling apresenta apenas duas passagens de Eusébio 
encontradas em Demonstratio evangelica VII, 1, 32, 
e Historia ecclesiastica V, 8, 2. Porém existem outras 
citações de Eusébio nas quais ele utiliza parthenos 
quando faz referência ao mesmo texto de Is 7,14, 
como pode ser visto em Demonstratio evangelica VII, 
1, 27; 1, 30; 1, 55. Portanto faz-se necessário um es-
tudo mais detalhado das declarações de Eusébio e o 
uso que este faz do termo parthenos em seus escritos.

Conclusão

Após analisar as diversas opiniões concernentes à 
aparente disparidade entre a LXX e o TM em relação 
à passagem de Is 7,14, é possível concluir parcial-
mente que:
1) Collin Brown declara que parthenos possui um 

sentido de virgindade estrita, e seu uso em Is 
7,14 seria uma tradução pouco comum, ou equi-
vocada. No entanto, considerando que o uso de 
‘almah no texto hebraico original seja incerto, e 
que a utilização de parthenos na LXX possa ser 
tão ou mais confi ável, é coerente afi rmar que, em 
Is 7,14, o escritor bíblico poderia estar-se referin-
do a um sentido de virgindade estrita.

2) Vine defende o pensamento de que ‘almah tem 
sentido de virgindade estrita semelhantemente a 
parthenos e não concorda com a opinião de que 
bethulah é a palavra hebraica que melhor com-
preende a parthenos. No entanto Vine parece 
desconsiderar os textos nos quais ‘almah aparece 
com claro sentido de uma mulher casada, e o 
sentido da palavra bethulah, pois um bom estudo 
semasiológico deste termo conclui que este pos-
sui um sentido de virgindade estrita.

3) Delling atribui a parthenos o sentido ambíguo 
tanto de “virgem” quanto de “mulher madura”. 
Entretanto, partindo do pressuposto de que par-
thenos pode possuir o mesmo sentido de ‘almah, 
não se deve invalidar o sentido de virgindade es-
trita de parthenos, pois uma jovem pronta para 
casar-se pode ainda ser virgem. Uma outra difi -
culdade encontrada é a afi rmação de que Eusébio 
usa neanis ao referir-se ao texto de Is 7,14, porém 
o autor parece desconsiderar outras citações de 
Eusébio, nas quais ele utiliza parthenos quando 
faz referência ao mesmo texto de Is 7,14

O uso bíblico de parthenos

Nesta próxima etapa do estudo, analisamos as 
ocorrências do termo parthenos na LXX e também no 
NT, a fi m de constatar qual o sentido de sua utiliza-
ção nos contextos das respectivas passagens em que 
aparece.

Parthenos na LXX

O termo parthenos ocorre 54 vezes na LXX.5 É 
possível destacar três maneiras distintas para a uti-
lização do termo. A primeira forma de utilização é 
o de virgindade estrita e castidade, à semelhança do 
termo hebraico bethulah. O segundo modo de utili-
zação do termo é o de uma “mulher jovem” apenas. 
Já a terceira, e última utilização para parthenos, é a 
forma simbólica ou fi gurada.

Parthenos com o sentido de virgindade 

estrita

Parthenos é utilizado claramente, em alguns ver-
sículos, com o sentido de virgindade estrita. Em Gn 
24,16, Rebeca é identifi cada como uma jovem virgem, 
da qual nenhum homem havia se aproximado. Na 
passagem de Ex 22,16-17,6 parthenos claramente se 
refere a uma jovem que ainda estava prometida em ca-
samento, ou seja, ainda não havia tido relação sexual.
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Em Lv 21,3, é descrito que um dos motivos pe-
los quais o sacerdote poderia tornar-se impuro seria 
o de tocar no cadáver de sua irmã virgem, pois esta 
permanecia sua parenta próxima, visto que não per-
tencera a nenhum homem. Neste mesmo capítulo de 
Levíticos, a parthenos mencionada nos versículos 13-
14 é diferenciada, de forma muito explícita, de uma 
mulher que já tenha tido relação sexual (viúva, mu-
lher repudiada ou desonrada pela prostituição).7

Na passagem de Dt 22,19.23.28, são apresentadas 
algumas leis referentes à reputação de uma virgem 
que claramente ainda não havia tido relação sexual. 
No texto de Jz 19,24: “Eis que a minha fi lha virgem 
e a concubina dele vô-las tirarei fora; humilhai-as 
a elas, e fazei delas o que parecer bem aos vossos 
olhos; porém a este homem não façais essa loucura” 
(ivde. h` quga,thr mou h` parqe,noj kai. h` pallakh. auvtou/ 
evxa,xw auvta,j kai. tapeinw,sate auvta.j kai. poih,sate auvtai/
j to. avgaqo.n evn ovfqalmoi/j u`mw/n kai. tw/| avndri. tou,tw| 
ouv poih,sete to. r`h/ma th/j avfrosu,nhj tau,thj), parthe-
nos se refere a uma jovem virgem, ressaltando que, 
em 21,11-12, tal referência se torna muito mais clara 
quando, entre os habitantes de Jabes de Galaade, fo-
ram poupadas “quatrocentas virgens” (parthenoi), que 
ainda não tinham se deitado com homem algum.

A fi lha de Davi, chamada Tamar, em 2Sm 13,2.18, 
é chamada de “virgem”, em seu sentido estrito. Seu 
irmão Amnon, que por ela havia se apaixonado, não 
via nenhuma possibilidade de fazer algo a ela, exata-
mente pelo fato de que era uma virgem casta (parthe-
nos). O relato bíblico conta que o rei Davi, já em sua 
velhice, por não conseguir se aquecer, fez seus servos 
procurarem uma jovem ainda virgem, para que esta 
se deitasse com o rei e o aquecesse (1Rs 1,2), e acres-
centa que o rei “não a conheceu” (1Rs 1,4), deixando 
claro que essa era também uma virgem casta.

Jó (31,1) afi rma ter feito um pacto com seus olhos, 
um voto de não olhar para uma virgem. Seria essa 
uma virgem no sentido estrito da palavra? Provavel-
mente, o sentimento de Jó não era simplesmente não 
corromper-se ao olhar para a virgem, mas é possível 
que tivesse o desejo de não ultrajar essa virgem, sa-
bendo que suas paixões pediriam mais que um sim-
ples olhar. Champlin faz o seguinte comentário a res-
peito dessa passagem:

Em sua declaração, Jó envergonha os homens. Os olhos 
dos varões são notórios instrumentos de concupiscência. 
Mas Jó, diferente dos restantes dos homens, faz um 
acordo com seus olhos de que não cobiçaria relações 
sexuais com uma virgem! Essa virgem passaria a um 
casamento honroso com algum homem, tendo sua 
família sem mácula do pecado a sujar seu passado 
(Champlin, 2000, v. 1, p. 982).

Assim, é possível concluir que, no texto de Jó 31,1, 
o uso de parthenos faz, provavelmente, referência a 
uma virgem no sentido estrito da palavra.

Em Sl 77,63, parthenos aparece referindo-se a jo-
vens moças que não foram “dadas em casamento” 
ou não tiveram canto de núpcias, evidenciando, pelo 
menos supostamente, sua virgindade. No texto de Is 
62,5, a palavra parthenos faz referência a uma moça 
na ocasião do seu casamento, que, de acordo com 
os padrões éticos e morais do lugar e da época, de-
veria ser uma virgem casta. O mesmo se dá com a 
parthenos de Jr 2,32, que fazia preparativos para o 
casamento, sendo, por isso, assim chamada. No livro 
de Lamentações de Jeremias, o termo aparece sete 
vezes, e em alguma dessas ocorrências o termo é uti-
lizado para se referir às virgens quando levadas para 
o cativeiro. É possível identifi car esse uso em 1,4.18 
e também em 2,10. É relevante destacar a diferença 
que o texto de Lm 5,11 faz entre “mulheres” (gunai/
kaj) e “virgens” (parqe,nouj).

Em Ez 44,22 encontra-se mais uma vez o termo par-
thenos sendo utilizado para defi nir diretamente uma 
virgem casta. A lei para os sacerdotes está sendo dada 
e é dito que suas esposas não poderiam ser viúvas, ou 
repudiadas, mas “virgens” (parqe,non), à semelhança 
de Lv 21,10-14. De fato, é possível supor que todas 
as referências a parthenos no contexto do conúbio se 
dêem sob a égide da virgindade estrita, uma vez que 
a fantasia masculina, à época, era a de desposar uma 
mulher que não tivesse sido tocada por outro homem.

Parthenos com sentido de “jovem”

O termo parthenos é utilizado, em alguns versícu-
los, simplesmente com o sentido de jovem. Porém, 
mesmo nesses casos, a virgindade estrita pode estar 
subentendida, já que era um conceito bastante im-
portante para a cultura judaica do período, conforme 
exposto acima.

Em Gn 24,14.43.55, por exemplo, Rebeca é identi-
fi cada indiscriminadamente, no TM, por na‘arah (isto 
é, “uma jovem”), ‘almah (isto é, “uma jovem madu-
ra”), e bethulah (isto é, “uma virgem”). Porém o termo 
que aparece na LXX, para todas essas ocorrências, é 
parthenos. Assim, alguns tomam por base a passagem 
de Gn 24,43, na qual ocorre ‘almah, para traçar um 
paralelo com Is 7,14, afi rmando que ‘almah e parthe-
nos podem ser termos equivalentes, parthenos, aqui, 
signifi cando, genericamente, “jovem”. No entanto o 
contexto do capítulo indica claramente que Rebeca 
era uma virgem, pois, no versículo 16, há evidência 
de que nenhum homem a havia conhecido, fato que 
permite a afi rmação de que essa era uma jovem vir-
gem, no sentido estrito da palavra.
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Em Gn 34,3 o autor bíblico identifi ca como par-
thenos uma mulher (Dina) que havia sido estuprada 
por Siquém. Seria possível harmonizar tal referência 
com o sentido de virgindade estrita? Não estaria, aqui, 
o tradutor bíblico fazendo referência a uma jovem 
apenas? Sim, é possível que o tradutor, aqui, quisesse 
apenas identifi car uma jovem. No entanto, é também 
possível inferir que este estava preocupado em enfa-
tizar a virgindade de Dina antes do estupro, ou seja, 
ela teria, realmente, sido violada, pois seria uma vir-
gem casta até o estupro. Vale salientar que, no TM, o 
termo hebraico para essa jovem é na‘arah, que pode 
signifi car uma “moça em idade de casar-se, mas ain-
da virgem”, ou uma “mulher recém-casada”. Assim, 
nessa passagem, embora parthenos possa apresentar 
sentido de uma jovem, o sentido de virgindade não 
pode ser descartado.

Moisés, em seu cântico, no texto de Dt 32,25: “Por 
fora, matá-los-á a espada, e, por dentro, o pavor: ao 
jovem, juntamente com a virgem, assim à criança 
de mama, como ao homem que envelheceu” (e;xwqen 
avteknw,sei auvtou.j ma,caira kai. evk tw/n tamiei,wn fo,boj 
neani,skoj su.n parqe,nw| qhla,zwn meta. kaqesthko,toj 
presbu,tou), faz uma comparação, ou equiparação, 
entre o termo parthenos e o termo neaniskos, que sig-
nifi ca “moço”, “rapaz”, “jovem”. Essa equiparação 
aparece em outras passagens da LXX,8 como em Sl 
148,12: “rapazes e virgens, velhos e os mais jovens” 
(neani,skoi kai. parqe,noi presbu/tai meta. newte,rwn). Tal 
contraste entre esses dois termos parece referir-se a 
uma classe especial de pessoas, ou a uma faixa etária 
defi nida, muito provavelmente jovens ou adolescen-
tes. No TM (Dt 32,25), o termo hebraico que defi ne 
essa jovem é bethulah, que, na maioria das vezes, 
defi ne uma virgindade estrita, e o equipara com o ter-
mo bahur, que signifi ca “jovem crescido, forte, mas 
solteiro”. Mesmo que o uso desses termos de forma 
contrastada indique o sentido de jovem, o sentido de 
virgindade estrita parece estar implícito, pois, na cul-
tura israelita, jovens solteiras deveriam ser virgens.

Ester não é descrita especifi camente como virgem 
em Est 2,17, mas há boa razão para supor que ela era, 
uma vez que o versículo afi rma que ela achou graça 
diante do rei, “mais do que todas as virgens” (para. 
pa,saj ta.j parqe,nouj). Essas virgens haviam, antes, 
no versículo 2, sido chamadas também de kora,sia 
a;fqora (“jovens intocadas”). Percebe-se, portanto, 
que, mesmo em situações, nas quais uma jovem não 
é indicada explicitamente como virgem supõe-se que 
ela o seja.

Parthenos como virgindade simbólica

A terceira e última utilização do termo parthenos 
na LXX é a simbólica ou fi gurada. É preciso entender 
que o uso é simbólico, mas o sentido intrínseco da 
palavra normalmente é preservado. Para exemplifi car 
isso, pode-se dizer que, se a palavra “fi lho” for utili-
zada num contexto simbólico, isso não indica que tal 
palavra perderia seu signifi cado intrínseco. Dessa for-
ma, quando parthenos é utilizada de maneira fi gura-
da, provavelmente o tradutor deve estar-se baseando 
em seu signifi cado próprio para valer-se de seu uso.

Em 2Rs 19,21, a parthenos (“virgem”) é “a fi lha 
de Sião”.9 Trata-se de uma personifi cação poética de 
Sião. A fi gura fala sobre a inviolável segurança da ci-
dadela de Yahweh. Jerusalém resistiu a todos os es-
forços dos assírios contra ela, e não permitiu que a 
profanassem à semelhança de uma jovem que conse-
gue resistir à violência de seus estupradores e perma-
nece inviolada (Nichol, 1993, v. 2, p. 956). Jerusalém 
era considerada inexpugnável e inviolável (Lm 1,15; 
4,12. Jr 18,3), por isso seria chamada de parthenos 
(Nichol, 1995, v. 3, p. 597).

Já em Is 47,1, o termo aparece referindo-se à “fi lha 
virgem (parthenos) de Babilônia”. Parece uma lingua-
gem sarcástica, que contrasta a fi lha virgem de Babi-
lônia com a “virgem fi lha de Sião”. Champlin afi rma 
que a virgem, nessa passagem, refere-se à Babilônia 
ainda não conquistada, ou seja, inviolada (Champlin, 
2000, v. 5, p. 2992).

Assim sendo, após a breve análise dessas passa-
gens em que a palavra parthenos é utilizada de forma 
simbólica, é possível concluir que a idéia de invio-
labilidade, pureza e castidade está sempre presente. 
Portanto o sentido de virgindade estrita parece não 
ser alterado na LXX, mesmo quando aparece num 
contexto simbólico.

O uso de parthenos em Is 7,14

A análise de todas as ocorrências de parthenos 
na LXX indica que o termo geralmente apresenta um 
sentido de virgindade, castidade ou pureza. Mesmo 
quando o termo refere-se a uma jovem, a idéia de vir-
gindade está implícita, e quando o seu uso é simbóli-
co, está evidente a idéia de pureza e inviolabilidade.

No entanto Is 7,14 é um texto no qual parthenos 
parece não ter um claro sentido de virgindade estrita. 
O fato é que essa seria a única ocorrência em que tal 
dúvida predominaria. No TM, a palavra utilizada é ‘al-
mah, e em todos os manuscritos antigos hebraicos não 
é possível identifi car alguma variação, ao contrário 
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do texto grego, em que nas versões posteriores à LXX 
o termo que aparece é neanis, em vez de parthenos. 
A questão a ser analisada é: por que o tradutor septu-
agíntico usou parthenos em Is 7,14? É possível apre-
sentar algumas hipóteses, que serão analisadas uma 
a uma, não de forma exaustiva, mas sinteticamente.

O fato de a LXX não ter sido uma tradução do 
TM pode sugerir que a palavra original contida em 
Is 7,14 não seja ‘almah. O termo original poderia ser 
bethulah, e o tradutor teria apenas utilizado parthe-
nos como o melhor equivalente para bethulah. Tal 
afi rmação seria possível considerando o fato de o TS 
refl etir um texto original mais antigo que o TM. Essa 
é uma boa hipótese, que aparentemente resolveria a 
difi culdade da tradução grega.

No entanto, é difícil sustentar esse argumento 
como se tivesse peso absoluto, pois nos manuscritos 
hebraicos conhecidos o termo que aparece é sempre 
‘almah. Seria preciso ao menos alguma variação nos 
manuscritos, em que ocorresse um termo que não 
fosse ‘almah, o que ainda não foi encontrado. Apesar 
disso, a hipótese não é improvável, pois é bem sabi-
do que os rolos do Mar Morto, por exemplo, que são 
mil anos mais antigos do que os manuscritos de que 
dispomos do TM, “apóiam, em muitos casos, o texto 
tradicional da Bíblia, mas, em outros, especialmente 
no que diz respeito a versículos particulares (leitu-
ras), concorda com as versões não tradicionais como 
a LXX” (Wise, Abegg & Cook, 1996, p. 11). Também 
sabemos que o TM pertence à família textual babilô-
nica, enquanto o TS pertence à família textual egípcia. 
Os especialistas acreditam que o TS pode estar mais 
próximo da antiga família textual palestina, o possível 
texto hebraico original (hebraica veritas), caso haja 
um (Cross, 1992, pp. 149-165). Infelizmente, tal texto 
se perdeu por ocasião do cativeiro babilônico.

Da mesma forma, embora o rolo qumrâmico de 
Isaías geralmente concorde com o TM e não existam 
grandes diferenças entre o teor do Isaías massoréti-
co e o do Isaías septuagíntico, as semelhanças dizem 
respeito mais ao teor do que às leituras, por isso nada 
impediria que o TM contivesse ‘almah enquanto o 
TS contivesse parthenos, como, de fato, ocorre. Por 
todas essas razões, é bem possível que o TM, neste 
particular, difi ra dos textos hebraicos mais primitivos 
de Isaías. Não se trata de “argumento do silêncio” já 
que, de fato, existe uma discrepância entre o TM e o 
TS. Como ambos os textos foram, em algum momen-
to da história da Igreja cristã, tidos como sagrados, 
não se pode esperar que esta controvérsia se resol-
va com argumentos religiosos, mas com a evidência 
lingüística e semasiológica, isto é, se existir, de fato, 
uma forma de resolvê-la.

O tradutor não estava preocupado em expressar 
virgindade estrita em Is 7,14. É dito que não havia um 
entendimento messiânico entre os judeus a respeito 
dessa passagem. Isaías teria feito uma profecia local, 
fazendo referência à libertação de Judá, com a vinda 
de um rei da linhagem davídica, uma profecia para 
os seus dias. Provavelmente, essa profecia ter-se-ia 
cumprido com o rei Ezequias. Brown corrobora essa 
idéia e afi rma que:

Em resumo, o TM de Is 7,14 não faz referência à 
concepção virginal em um futuro distante. O sinal 
oferecido pelo profeta foi o iminente nascimento de uma 
criança, provavelmente davídica, mas naturalmente 
concebida, que ilustraria o providencial cuidado de 
Deus por seu povo. A criança ajudaria a preservar a 
casa de Davi, e isto, significava “Deus conosco” (Brown, 
1993, p. 148).
Brown ainda afi rma que existem muitas outras 

passagens aplicadas ao Messias, no entanto, para os 
judeus, Is 7,14, não faria referência ao Messias. A lin-
guagem usada pelo profeta não faria referência a um 
nascimento sobrenatural (Brown, 1993, p. 147). As-
sim, de acordo com essa hipótese, o tradutor não es-
taria preocupado em entender a passagem de Is 7,14 
como se referindo ao Messias, e parthenos apresenta-
ria, aqui, o sentido de uma jovem apenas.

Os tradutores bíblicos da LXX ou os massoretas 
eram muito fi éis ao texto bíblico, e sua intenção em 
fazer alguma mudança no manuscrito sempre era a 
de melhorar a compreensão a respeito de uma passa-
gem, e não de difi cultar o seu entendimento. Por isso 
parece improvável que o tradutor da LXX, de modo 
próprio, optasse por uma palavra grega que tinha o 
sentido universal de virgindade estrita, complicando, 
dessa forma, um texto que, em sua compreensão, não 
se aplicava ao Messias. É muito mais lógico supor que 
o tradutor manteve a idéia do texto original, que foi 
posteriormente modifi cada pelos massoretas a fi m de 
evitar a embaraçosa situação que requereria a expli-
cação de como seria possível a uma virgem dar à luz 
a uma criança.

O uso de parthenos em todo o AT faz referência à 
virgindade, à pureza. Por que o tradutor utilizaria um 
termo que se refere a uma virgem para designar uma 
jovem apenas? Ele não poderia ter usado neanis para 
traduzir ‘almah em vez de parthenos, assim como al-
guns fi zeram (Áquila, Símaco e Teodócio)? É possível 
inferir que, difi cilmente, o tradutor utilizaria parthe-
nos se sua intenção não fosse defi nir virgindade.

Brown afi rma que, “certamente, a escolha de par-
thenos pelo tradutor da LXX representa uma delibera-
da preferência pelo entendimento da ‘jovem mulher’ 
de Is 7,14 como uma virgem” (Brown, 1993, p. 148). 
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É bem verdade que na LXX uma vez ‘almah é traduzi-
da por parthenos, em Gn 24,43. No entanto esse não 
seria um paralelo exato para explicar a utilização de 
parthenos em Is 7,14. O contexto de Gn 24 é a esco-
lha de Rebeca como esposa para Isaac. Tampouco se 
sabe, com certeza, se o texto do qual a LXX foi tradu-
zida continha a expressão ‘almah nessa passagem. No 
mesmo capítulo, Rebeca é chamada de bethulah no 
v. 16. Assim, é possível concluir que o tradutor teria 
sido consistente ao se referir a Rebeca sempre como 
uma parthenos, nesse capítulo, pois, afi nal, o contexto 
interno sugeriria tal forma de tradução. Desse modo, 
como entender o uso de parthenos em Is 7,14, já 
que o contexto interno não sugere virgindade estrita?

Se em Gn 24,43 o contexto do próprio capítulo in-
fl uenciou o tradutor a traduzir parthenos por ‘almah, 
por que não supor que algum contexto também tenha 
infl uenciado o tradutor a utilizar parthenos? Se essa 
puder ser considerada uma opinião viável, é pouco 
provável que o contexto que infl uenciou o tradutor 
tenha sido interno, ou seja, o contexto da própria 
passagem. No entanto, é sugerido que, mesmo no 
contexto de Is 7, parthenos pode ser entendido como 
“virgem”, sem fazer modifi cações no entendimento 
dessa passagem. Brown sugere o seguinte:

Embora, como vimos, o hebraico seja vago a 
respeito de a concepção já ter acontecido ou não, o 
grego é claro que a concepção é futura. Portanto, 
tudo o que o tradutor da LXX quis dizer com “a 
virgem conceberá” foi: a mulher que agora é virgem 
conceberá (por meios naturais, depois de unir-se ao 
marido) o menino Emanuel (Brown, 1993, p. 149).
Assim, o que está sendo sugerido é que a virgem 

de Is 7,14 não precisaria continuar virgem para ter 
seu fi lho prometido, assim como outras mulheres 
do AT. Essa explicação imaginativa de Brown tem o 
óbvio inconveniente de esbarrar no fato de que essa 
não foi a compreensão dos autores neotestamentários 
nem dos Padres da Igreja primitiva. Ainda que saiba-
mos que os escritores do NT tiravam os textos do AT 
do Sitz in Leben, dando-lhes novas interpretações e 
renovada vitalidade, não há indicação alguma de que 
esse tenha sido o caso de Is 7,14. Se tivéssemos ape-
nas o TS, nem estaríamos tendo esta discussão.

Parthenos no Novo Testamento

O termo parthenos aparece 14 vezes no NT.10 Faz-
se relevante uma breve análise do termo nessas pas-
sagens, para entender se o seu sentido é o mesmo da 
LXX. Para tanto, é possível destacar, aqui, os mesmos 
três tipos de utilização para o termo (virgindade estrita, 
referência genérica a uma jovem ou uso simbólico).

No contexto das passagens de Mt 1,23 (texto visto 
anteriormente) e Lc 1,27: “A uma virgem desposa-
da por um homem, cujo nome era José, da casa de 
Davi; e o nome da virgem era Maria” (pro.j parqe,non 
evmnhsteume,nhn avndri. w-| o;noma VIwsh.f evx oi;kou Daui.
d kai. to. o;noma th/j parqe,nou Maria,m), é sugerido de 
forma bastante explícita que o termo parthenos tem o 
sentido de virgindade estrita, pureza. Os relatos des-
crevem que Maria, a virgem (parthenos), não havia 
tido relações sexuais com José até dar à luz seu fi lho 
(Mt 1,25. Lc 1,34).

No texto de Mt 25,1.7.11, que está contido na 
parábola das dez virgens, a preocupação, ou ênfa-
se, não está no fato de serem ou não virgens (par-
thenoi), mas no fato de serem néscias ou prudentes. 
Os adjetivos, ou qualidades, néscias ou prudentes, 
destacam escatologicamente dois grupos separados 
de indivíduos: aqueles que não se entregaram à obra 
do Espírito Santo (o azeite) em suas vidas e aqueles 
que compreendem, apreciam e recebem o benefício 
dessa obra. O autor bíblico parece referir-se à Igreja. 
É possível que Mateus já conhecesse a tradição que 
descrevia a Igreja como uma virgem ou grupo de vir-
gens (Davies & Allison, 2000, p. 394). Assim sendo, 
o termo parthenos, nesta passagem, não requer vir-
gindade em seu sentido estrito, mas é possível que se 
refi ra a esse mesmo sentido.

Em At 21,9: “E tinha este quatro fi lhas virgens, 
que profetizavam” (tou,tw| de. h=san qugate,rej te,ssarej 
parqe,noi profhteu,ousai), o adjetivo parthenoi (“vir-
gens”), usado para as fi lhas de Filipe, pode simples-
mente signifi car “não casadas”, e, portanto, sugerir 
virgindade estrita, conforme o costume judaico.

No texto de 1Cor 7, o termo aparece seis vezes 
(versos 25, 28, 34, 36-38). Nos versículos 25 e 28, 
parthenos faz referência à virgindade estrita para pes-
soas de ambos os sexos (Delling, 1979, v. 5, p. 836). 
A versão Almeida, revista e atualizada, traduz: “Com 
respeito às virgens...” Já a Bíblia de Jerusalém, con-
siderada uma tradução mais confi ável, reza: “A pro-
pósito das pessoas virgens...”, apresentando, em nota 
explicativa, a afi rmação que o termo pode referir-se 
às pessoas de ambos os sexos. No entanto a única 
ocorrência confi rmada de parthenos como referindo-
se às pessoas do sexo masculino está em Ap 14,4, em 
um contexto bastante fi gurativo, conforme será visto 
mais adiante.

O versículo 34 diz: “E assim está dividido. Tam-
bém a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida 
das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo 
como no espírito. A que se casou, porém, se preo-
cupa com as coisas do mundo, de como agradar ao 
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marido” (kai. meme,ristaiÅ kai. h` gunh. h` a;gamoj kai. h` 
parqe,noj merimna/| ta. tou/ kuri,ou( i[na h=| a`gi,a kai. tw/| 
sw,mati kai. tw/| pneu,mati\ h` de. amh,sasa merimna/| ta. tou/ 
ko,smou( pw/j avre,sh| tw/| avndri,).11 O autor faz uma clara 
distinção entre a mulher “solteira” (ágamos) e a “vir-
gem” (parthenos). Tal distinção pode estar sugerindo 
que uma parthenos não é simplesmente uma mulher 
solteira. O termo ágamos designa homem ou mulher 
não-casados e no contexto de 1Cor 7, o autor, prova-
velmente, está-se referindo a mulheres divorciadas ou 
viúvas. Ele diz no versículo 11: “Se, porém, ela vier a 
separar-se, que não se case ou que se reconcilie com 
seu marido; e que o marido não se aparte de sua mu-
lher” (eva.n de. kai. cwrisqh/|( mene,tw a;gamoj h; tw/| avndri. 
katallagh,tw( kai. a;ndra gunai/ka mh. avfie,nai), pessoas 
que, obviamente, já tiveram relações sexuais. Assim, 
em 1Cor 7,34, a palavra parthenos está claramente 
sendo distinguida dos termos que designam pessoas 
que já tiveram relações sexuais.

Nos versículos 36-38, ao se referir a uma mulher 
que ainda não tenha sido casada, Paulo, mais uma 
vez, faz uso do termo parthenos: “Entretanto, se al-
guém julga que trata com decoro a sua fi lha, estando 
já a passar-lhe a fl or da idade, e as circunstâncias o 
exigem, faça o que quiser. Não peca. Que se casem. 
Todavia, o que está fi rme em seu coração, não tendo 
necessidade, mas domínio sobre seu próprio arbítrio, 
e isto também fi rmado no seu ânimo, para conservar 
virgem a sua fi lha, bem fará. E, assim, quem casa a sua 
fi lha virgem faz bem; quem não a casa faz melhor” 
(Eiv de, tij avschmonei/n evpi. th.n parqe,non auvtou/ nomi,zei( 
eva.n h=| u`pe,rakmoj kai. ou[twj ovfei,lei gi,nesqai( o] qe,lei 
poiei,tw( ouvc a`marta,nei( gamei,twsanÅ 37 o]j de. e[sthken 
evn th/| kardi,a| auvtou/ e`drai/oj mh. e;cwn avna,gkhn( evxousi,an 
de. e;cei peri. tou/ ivdi,ou qelh,matoj kai. tou/to ke,kriken 
evn th/| ivdi,a| kardi,a|( threi/n th.n e`autou/ parqe,non( kalw/j 
poih,seiÅ 38 w[ste kai. o` gami,zwn th.n e`autou/ parqe,non 
kalw/j poiei/ kai. o` mh. gami,zwn krei/sson poih,sei). No 
versículo 39, Paulo diz: “A mulher está ligada en-
quanto vive o marido; contudo, se falecer o marido, 
fi ca livre para casar com quem quiser, mas somente 
no Senhor” (Gunh. de,detai evfV o[son cro,non zh/| o` avnh.r 
auvth/j\ eva.n de. koimhqh/| o` avnh,r( evleuqe,ra evsti.n w-| qe,lei 
gamhqh/nai( mo,non evn kuri,w|). Ao se referir a uma mu-
lher que já está casada, Paulo faz uso do termo gyne, 
que tem sentido de mulher, ou mulher casada. Sendo 
assim, o autor mais uma vez faz uma diferenciação 
entre uma mulher casta e uma que já tenha tido rela-
ção sexual.

Em 2Cor 11,2, Paulo diz: “Porque zelo por vós 
com zelo de Deus; visto que vos tenho preparado 
para vos apresentar como virgem pura a um só espo-
so, que é Cristo” (zhlw/ ga.r u`ma/j qeou/ zh,lw|( h`rmosa,mhn 

ga.r u`ma/j e`ni. avndri. parqe,non a`gnh.n parasth/sai tw/| 
Cristw/|). Nesse versículo, a comunidade cristã é cha-
mada por Paulo de parthenos no sentido fi gurado de 
noiva de Cristo. O uso de parthenos nessa passagem 
está inserido numa linguagem simbólica. Nas Escritu-
ras, freqüentemente se emprega o matrimônio como 
uma ilustração da relação entre Cristo e seu povo (Is 
54,5; 62,5. Jr 3. Ez 16,8-63. Os 2,18-20. Ef 5,25-32). 
Há quem sugira que Paulo pode estar fazendo uso da 
tipologia do AT quanto ao casamento do sumo sa-
cerdote com sua esposa. No AT, o sumo sacerdote 
simbolizava a Cristo, e estava autorizado a casar-se 
somente com uma “virgem”, conforme a ordem dada 
em Lv 21,10-14, e mais especifi camente no versículo 
13 (Nichol, 1987, v. 6, p. 905). Na LXX, como visto 
anteriormente, o texto de Lv 21,13 apresenta o termo 
parthenos para designar tal “virgem”: “Ele tomará por 
mulher uma virgem” (ou-toj gunai/ka parqe,non evk tou/ 
ge,nouj auvtou/ lh,myetai). No versículo 14, é expresso 
claramente que a esposa do sumo sacerdote não po-
deria ser uma mulher “viúva”, “repudiada” ou “de-
sonrada pela prostituição”, ou seja, deveria ser uma 
“virgem casta”. Ao comentar a passagem de 2Cor 
11,2, Champlin afi rma: “Dentro do judaísmo bíblico, 
ao sumo sacerdote era vedado casar-se com alguém 
que não fosse virgem. Por semelhante modo, a Igre-
ja de Cristo precisa ser virginal, porquanto Cristo é 
o nosso sumo sacerdote” (Champlin, 2000, v. 4, p. 
396). Se em 2Cor 11,2, Paulo estiver comparando o 
casamento de Cristo e sua Igreja com o casamento 
entre o sumo sacerdote e sua esposa, é possível en-
tender, nessa passagem, um paralelo que reafi rma o 
sentido de virgindade estrita para parthenos. Porém, 
independentemente do fato de Paulo estar ou não fa-
zendo um paralelo, é muito evidente que ele utiliza-
va parthenos para defi nir virgindade estrita, pureza.

O livro do Apocalipse (14,4) afi rma: “São estes os 
que não se macularam com mulheres, porque são 
castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde 
quer que vá. São os que foram redimidos dentre os 
homens primícias para Deus para o Cordeiro” (ou-toi, 
eivsin oi] meta. gunaikw/n ouvk evmolu,nqhsan( parqe,noi ga,r 
eivsin( ou-toi oi` avkolouqou/ntej tw/| avrni,w| o[pou a;n u`pa,gh|Å 
ou-toi hvgora,sqhsan avpo. tw/n avnqrw,pwn avparch. tw/| qew/| 
kai. tw/| avrni,w|). Neste versículo, o uso de parthenos 
sugere pureza. Não se trata de pureza física, mas, in-
serido num contexto simbólico, o uso de parthenos 
designa uma incontaminação dos elementos religio-
sos errôneos representados por “mulheres”. Ou seja: 
o termo parthenos, que nesta passagem é aplicado 
a homens, envolve o sentido de ascetismo. Segundo 
Champlin, há intérpretes que pensam que o “celiba-
to”, nesta passagem, é literal, alegando que Jesus e 
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Paulo apresentam o “celibato” como meio de um su-
perior desenvolvimento espiritual. Porém Champlin 
também afi rma que outros pensam que o “celibato”, 
aqui, é uma idéia metafórica, aludindo à abstinência 
de toda idolatria (Champlin, 1995, v. 6, p. 565).

Assim, depois de analisar brevemente essas pas-
sagens, é possível concluir que parthenos, no NT, 
apresenta claramente um sentido de virgindade estri-
ta, pureza, um sentido que parece, até mesmo, mais 
defi nido do que na LXX. Os autores do NT não utili-
zam parthenos para indicar outra coisa que não seja 
virgindade e pureza.

Conclusão

Depois de analisar as ocorrências do termo par-
thenos na LXX e também no NT, a fi m de constatar 
qual o sentido de utilização do termo nos contextos 
das respectivas passagens nas quais aparece, é possí-
vel concluir que:
1) Na LXX, parthenos é utilizado claramente, em 

alguns versículos, com o sentido explícito de vir-
gindade estrita.

2) Em outros versículos da LXX, o termo parthenos 
não faz referência explicita à virgindade. Porém 
uma análise contextual dessas passagens eviden-
cia que o sentido de virgindade estrita está implí-
cito para parthenos nessas ocorrências.

3) Por fi m, na LXX o termo parthenos é utilizado de 
forma simbólica ou fi gurada. No entanto, embo-
ra o uso seja simbólico, o sentido intrínseco da 
palavra normalmente é preservado, e as idéias de 
inviolabilidade, pureza, castidade estão sempre 
presente. Assim, o sentido de virgindade estrita 
parece não ser alterado na LXX, mesmo quando 
este aparece num contexto simbólico.

4) Em Is 7,14 é difícil defi nir o sentido de parthenos, 
mas não há razão para supormos que o termo 
tenha, aqui, um sentido incompatível com o dos 
seus usos na LXX e no NT.

5) No NT, é possível destacar os mesmos três tipos 
de utilização para o termo (virgindade estrita, 
possível virgindade e virgindade simbólica). É 
possível concluir que parthenos, no NT, apresen-
ta um sentido de virgindade estrita e pureza, em 
um sentido que parece, até mesmo, mais defi ni-
do do que na LXX.

Após tais considerações quanto ao uso bíblico de 
parthenos, pode-se concluir que o termo, nas dife-

rentes passagens em que é utilizado, conserva um 
sentido de virgindade estrita, castidade e pureza. Pas-
saremos, agora, a uma análise de como os primeiros 
cristãos entenderam e citaram o texto de Is 7,14 a 
fi m de verifi carmos se eles o compreendiam à luz do 
sentido de virgindade estrita expresso pelo vocábulo 
parthenos.

O uso de parthenos, por Eusébio, em Is 

7,14

Uma importante etapa na compreensão do sen-
tido de parthenos, é analisar seu uso nos escritos de 
autores não-bíblicos antigos. Existem diversos autores 
antigos que fazem uso desse termo, no entanto nesta 
parte do estudo serão analisados brevemente os es-
critos de Eusébio. O principal motivo para estudar os 
textos de Eusébio é que, além de ser um importante 
historiador da Antigüidade, Eusébio teria, de acordo 
com Delling (1979, v. 5, p. 833), utilizado neanis em 
vez de parthenos ao citar Is 7,14. Portanto, torna-se 
relevante uma pesquisa que proporcione um entendi-
mento do uso que Eusébio faz do termo parthenos, e 
também do termo neanis, e esclareça a utilização que 
o autor faz desses termos em Is 7,14. Este estudo não 
tem como objetivo, contudo, evidenciar a teologia de 
Eusébio, mas, antes, entender o uso que ele faz dos 
termos gregos em Is 7,14.

No entanto, antes de partir para essa breve análise 
dos escritos de Eusébio, analisar-se-á qual o sentido 
intrínseco de parthenos de acordo com o contexto 
helenístico.

Parthenos no contexto helenístico

Existem alguns escritores antigos que falam a res-
peito do mito do nascimento do primeiro ateniense. 
Apolodoro nos informa que Erictônio poderia ser fi -
lho de Hefesto e Cranaus, fi lha de Átis, mas descre-
ve o relato do estupro de Atena, e diz que há quem 
defenda que Erictônio seria fi lho de Hefesto e Atena. 
Apolodoro conta que Atena foi até o deus Hefesto 
porque desejava fazer algumas armas, e Hefesto, que 
havia sido abandonado por Afrodite, sentiu-se atraí-
do pela deusa, e iniciou o cortejo, do qual a deusa 
fugiu. Porém, quando Hefesto a alcançou com muito 
esforço (porque era aleijado), ele teria tentado manter 
relações sexuais com ela, forçando-a. Porém Atena 
teria reagido, pois era o modelo de virgindade e do-
mínio próprio. Quando Hefesto ejaculou, seu sêmen 
teria caído sobre a perna dela, que, ao limpar-se, dei-
xou um pouco do sêmen cair sobre o solo, nascendo, 
assim, Erictônio (Apolodoro, Bibliotheca 3.187).
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Já o autor antigo Higínio descreve o relato afi r-
mando que Vulcano (Hefesto), infl amou-se de paixão 
pela beleza de Minerva (Atena) e a teria pedido em 
casamento, sendo por ela recusado. Minerva ter-se-
ia escondido, sendo seguida por Vulcano, que, ao 
encontrá-la, teria tentado forçá-la. Ao ser repelido, 
um pouco de seu sêmen caiu sobre o solo. Daí, teria 
nascido Erictônio (Higínio, Astronomia 2.13). Higínio 
também afi rma que, quando Hefesto tentou penetrar 
Minerva, ela se defendeu com armas, e, quando lu-
taram, o sêmen caiu sobre a terra. Higínio diz que 
Erictônio tinha a parte inferior do corpo à semelhan-
ça de uma serpente, derivando a etimologia de seu 
nome do grego eris (“luta”) mais khthon (“terra”), o 
que seria uma derivação do seu nascimento da terra 
e do combate que resultou no mesmo (Higínio, Fabu-
lae 166).

Na cultura grega, quando se fala em parthenos, 
logo esse mito é lembrado, e a deusa Atena fi ca em 
evidência como sendo a mãe dos atenienses, porém 
mantendo-se virgem. O principal templo de Atena é 
chamado Partenon, vocábulo que se encontra no ge-
nitivo plural e que, traduzido literalmente, signifi ca 
“das virgens”. Assim, é possível notar que, no contex-
to helenístico, o termo parthenos geralmente indica 
virgindade em seu sentido estrito. Atena seria, para os 
gregos, o modelo de virgindade e domínio próprio, 
como afi rma Apolodoro. Parthenos, de acordo com o 
mito da autoctonia dos atenienses, isto é, a crença de 
que os atenienses são fi lhos da própria terra, evoca, 
ainda, alguns outros sentidos.

O primeiro é o sentido de desejo, exatamente o 
desejo sexual por uma parthenos. Esse desejo foi a 
causa da tentativa do deus Hefesto de violentar Ate-
na. Hefesto sentiu-se infl amado pela beleza virginal 
de Atena. O segundo sentido é o de maternidade, ou 
seja, a deusa Atena era mãe dos atenienses, sendo 
uma mãe virgem, pois sempre que o mito é conta-
do, pelos diferentes autores, defende-se a virgindade 
de Atena. Um outro sentido seria o da andréia, uma 
expressão da coragem que a deusa virgem teve ao 
resistir ao deus Hefesto. Atena lutou para defender 
sua virgindade e pureza, vencendo, assim, o combate 
(Loraux, 1993, p.18).

Conquanto seja possível concluir que, no contex-
to helenístico, parthenos evoque outros sentidos, es-
ses não invalidam a idéia de virgindade estrita. No 
mundo helenístico, a idéia mais famosa é a de que 
Atena era uma mãe virgem e ela era chamada de par-
thenos. Por isso pode-se dizer que o termo parthenos, 
no contexto helenístico, evoca claramente o sentido 
de virgindade estrita.

O uso do termo parthenos em Eusébio

Nesta seção o objetivo é simplesmente propor qual 
o entendimento que Eusébio possuía a respeito do 
termo parthenos, e qual a utilização que ele faz desse 
termo em Is 7,14. Eusébio usa o termo parthenos mais 
de 250 vezes (apenas no caso nominativo) ao longo 
de seus escritos, e seria muito difícil fazer uma aná-
lise detalhada de todas essas ocorrências. Assim, foi 
utilizado o critério de acessibilidade, segundo o qual 
a pesquisa é feita com base nos materiais que estão 
mais acessíveis, uma vez que a maioria dos textos 
ao nosso alcance encontrava-se em grego e não dis-
púnhamos de sua tradução. A pesquisa foi feita utili-
zando o Thesaurus Linguae Graecae (TLG), um banco 
de dados com o acervo praticamente completo dos 
textos produzidos em grego na Antigüidade. Assim, 
foi feita uma amostragem baseada no skimming das 
occorrências, em Eusébio, do termo parthenos no 
nominativo singular, isto é, uma passada de olhos em 
cerca de 250 occorrências. Uma vez detectado al-
gum tipo de relevância para o presente estudo, então 
uma análise mais detalhada era feita.

Delling afi rma que Eusébio usa neanis em Is 7,14, 
com base nos textos de Demonstratio evangelica VII, 
1, 32, e Historia ecclesiastica V, 8, 2 (Delling, 1979, 
v. 5, p. 833). Essas passagens são analisadas neste es-
tudo, quando consideramos o uso que Eusébio faz de 
Is 7,14. Delling desconsidera as citações de Eusébio 
nas quais aparece o termo parthenos e nas quais se 
refere a Is 7,14, como pode ser visto em Demonstra-
tio evangelica VII, 1, 27; 1, 30; e 1, 55.

O uso do termo parthenos por Eusébio 

quanto aos textos do Novo Testamento

Ao analisar os escritos de Eusébio, é possível cons-
tatar que o sentido que o autor atribui a parthenos é o 
de virgindade estrita. Usando o critério de acessibili-
dade defi nido acima, analisamos o uso de parthenos 
em Historia ecclesiastica. Na passagem de II, 1, 2, o 
autor se refere a Maria como parthenos, enfatizando 
que esta concebeu a Jesus pelo Espírito Santo, antes 
mesmo de ajuntar-se a José. Eusébio concorda com o 
relato dos evangelhos e ressalta a virgindade de Ma-
ria quando se dirige a esta como parthenos:

to/te dh=ta kai\  )Ia/kwbon, to\n tou= kuri/ou lego/
menon a)delfo/n, oti dh\ kai\ outoj tou=  )Iwsh\
f w)no/masto paij, tou= de\ Xristou= path\r o(  
)Iwsh/f, % mnhsteuqeisa h( parqe/noj, pri\n h) 
sunelqeinau)tou/j, eu(re/qh e)n gastri\ exousa e)k 
pneu/matoj a(gi/ou, w(j h( i (era\ twn eu)aggeli/wn 
dida/skei grafh/:
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Depois também foi escolhido Tiago, chamado irmão de 
nosso Senhor, visto que é também chamado filho de 
José. Pois José era considerado o pai de Cristo, porque a 
virgem, sendo noiva dele, foi achada grávida pelo Espírito 
Santo antes de se ajuntarem, como mostram os santos 
evangelhos (Eusébio, Historia ecclesiastica, II, 1, 2).
Já em Historia ecclesiastica III, 32, 7, 2, assim 

como em IV, 22, 4, ambos textos que fazem alusão 
à entrada de heresias na Igreja, Eusébio afi rma que 
a Igreja permanecia virgem (parthenos), pois ainda 
não havia sido corrompida pelas mesmas. Assim, o 
autor faz um uso simbólico do termo. No entanto, 
assim como nos escritos bíblicos, independentemen-
te do contexto, quer seja simbólico, quer seja literal, 
o termo parthenos conserva o seu sentido intrínseco 
de virgindade estrita. Eusébio utiliza parthenos como 
sendo a melhor palavra para defi nir pureza e incor-
ruptibilidade. Leia-se, então, a primeira citação a que 
nos referimos:

e)pi\ tou/toij o( au)to\j a)nh\r dihgou/menoj ta\ kata\ 
tou\j dhloume/nouj, e)pile/gei w(j ara me/xri twn 
to/te xro/nwn parqe/noj kaqara\ kai\ a)dia/fqoroj 
emeinen h( e)kklhsi/a, e)n a)dh/l% pou sko/tei w(j 
ei ) fwleuo/ntwn ei )j eti to/te twn, ei ) kai/ tinej 
u(ph=rxon, parafqei/rein e)pixeirou/ntwn to\n 
u(gih= kano/na tou= swthri/ou khru/gmatoj: w(j d ) 
o( i (ero\j twn a)posto/lwn xoro\j dia/foron ei )lh/
fei tou= bi/ou te/loj parelhlu/qei te h( genea\ 
e)kei/nh twn au)taij a)koaij th=j e)nqe/ou sofi/aj 
e)pakou=sai kathciwme/nwn, thnikau=ta th=j a)qe/
ou pla/nhj a)rxh\n e)la/mbanen h( su/stasij dia\ 
th=j tw=n e(terodidaska/lwn a)pa/thj.
O mesmo autor, a respeito dos acontecimentos da época, 
também diz que a Igreja continuava, até então, pura e 
incorrupta, como uma virgem, pois, havendo alguém 
que atentasse perverter a sã doutrina do Evangelho 
salvador, estava oculto em esconderijos escuros. Mas 
quando o grupo sagrado dos apóstolos se extinguiu e 
a geração dos que tinham tido o privilégio de ouvir 
sua sabedoria inspirada passou, surgiram maquinações 
dos erros ímpios pela fraude e pelo engano dos falsos 
mestres (Historia ecclesiastica III, 32, 7, 2).
Se é possível afi rmar, com segurança, que Eusébio 

usa o termo parthenos para referir-se à virgindade de 
Maria nos evangelhos e à pureza da Igreja primitiva, 
é, por outro lado, impossível afi rmar que Eusébio use 
outro termo que não parthenos ao citar Is 7,14. Eusé-
bio não usa neanis em Is 7,14, como Delling afi rma, 
mas, antes, utiliza o termo parthenos. Se Eusébio uti-
liza o termo parthenos com um sentido de virginda-
de estrita e pureza, também é possível concluir que, 
uma vez que o autor usa o termo parthenos ao fazer 
referência a Is 7,14, ele parece, com isso, concor-

dar com o sentido de virgindade estrita expresso pela 
LXX nessa passagem.

De acordo com as considerações feitas até aqui, é 
possível inferir que, já que Eusébio usa parthenos com 
o sentido de virgindade estrita, se ele tivesse utilizado 
neanis em Is 7,14 estaria dando um sentido diferente 
ao texto da LXX. Dessa forma, é preciso questionar o 
motivo pelo qual Eusébio utilizaria neanis em Is 7,14. 
Por que Eusébio teria a intenção de usar um termo 
que mudaria o sentido do TS em Is 7,14? É possível 
fazer algumas suposições que tentem explicar o uso 
feito por Eusébio para neanis na passagem de Isaías.

Eusébio e o uso de parthenos e neanis 

em Is 7,14

Eusébio não faz uso do termo neanis em Is 7,14, 
mas emprega essa palavra no contexto da passagem. 
Uma hipótese para explicar isso é a de que Eusébio 
poderia ter usado neanis porque estava fazendo uma 
tradução própria de Is 7,14, ou seja, estaria traduzindo 
direto de um texto hebraico, talvez o TM. Essa hipó-
tese seria viável se Eusébio, assim como os escritores 
do NT, tivesse condições de traduzir diretamente do 
texto hebraico, em vez de simplesmente usar a LXX.

Porém Eusébio nasceu em Alexandria, Egito, e foi 
batizado e ordenado em Cesaréia, uma cidade roma-
na na região da Palestina. O nome Eusébio é grego e, 
por causa disso, é muito provável que sua vivência lin-
güística tenha sido apenas com a língua grega. Assim, 
não parece possível que Eusébio tivesse facilidade para 
traduzir textos hebraicos. Essa parece uma propos-
ta um tanto inviável, embora remotamente possível.

Uma segunda possibilidade é a de que Eusébio 
poderia ter usado neanis em Is 7,14 porque estaria fa-
zendo alusão a uma versão grega posterior à LXX, na 
qual o termo utilizado fosse neanis e não parthenos. 
As versões gregas do AT feitas por Teodócio, Áquila e 
Símaco apresentam neanis em vez de parthenos em 
Is 7,14, e é possível que Eusébio tenha feito exata-
mente o uso de alguma dessas versões.

Mas será que Eusébio usaria uma versão grega pos-
terior à LXX, quando a LXX era a versão mais popular 
da sua época? Na verdade, uma análise da passagem 
de Demonstratio evangelica VII, 1, 30-34 pode pro-
porcionar esclarecimento quanto ao uso que Eusébio 
faz de neanis em Is 7,14. É possível ver que, nesse 
contexto, Eusébio está escrevendo acerca dos ques-
tionamentos com respeito ao problema lingüístico 
em Is 7,14, como segue a citação:

A) ll )ei ) fai =en mh\ parqe/non, nea=nin de\ w)noma/
sqai e)n tv grafv= (ou(/twj ga/r fasi fe/resqai 
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par ) au)toi =j), kai\ poi =on a)\n ge/noito, fh/somen, 
shmei =on e)paggeli/aj qeou= a)/cion, ei ) sunh/qwj 
ti/ktein, oi (=a kai\ pa=sai gunai =kej e)c o(mili/aj 
a)ndro\j e)n gastri\ labou=sa, nea=ni/j tij e) /mellen; 
pw=j de\ kai\ qeo\j h)=n o( e)c au)th=j gennw/menoj; 
kai\ ou)k a(plw=j qeo\j a)ll ) "o( meq ) h(mw=n"; tou=to 
ga\r shmai/nein bou/letai to\  )Emmanouh/l, o( /per 
fhsi\n dei =n o)noma/zein to\n gennw/menon.
Mas se dissessem que não foi chamada de parthenos, 
mas de neanis na Escritura (pois assim alegam ser 
falado entre eles), como poderia ser, diremos, um sinal 
digno da promessa de Deus, se ela gerasse como é o 
costume das outras mulheres que têm relações com 
homens? Que jovem faria isso? Como seria Deus o 
que fosse gerado dela? E não simplesmente Deus, 
“Deus conosco”, pois é isto que significa Emanuel, 
nome pelo qual ordenou ser chamado o recém-nascido 
(Demonstratio evangelica VII, 1, 30).
Nessa citação Eusébio está fazendo, primeiramen-

te, uma apologia do uso de parthenos e não de ne-
anis, e demonstra que o uso de neanis em Is 7,14 
não é o seu ponto de vista. Ele explica que neanis 
mudaria o sentido do texto bíblico, e alega que a 
divindade do Messias estaria comprometida se este 
não nascesse de uma virgem. Demonstra claramente 
que o termo parthenos é utilizado para enfatizar que 
o nascimento do Messias precisava ocorrer de uma 
virgem. Eusébio, aqui, enfatiza a importância do as-
pecto lingüístico na compreensão do texto bíblico, 
especifi camente o texto de Is 7,14. Assim, é preciso 
explicar o motivo pelo qual Eusébio teria utilizado 
neanis em Is 7,14. Como dito anteriormente, Eusébio 
poderia estar fazendo alusão às versões de Áquila, Sí-
maco e Teodócio, que apresentam o termo neanis em 
Is 7,14. A passagem a que se refere Delling quanto ao 
uso que Eusébio faz de neanis em Is 7,14 é um trecho 
de Demonstratio evangelica VII, 1, 32:

e)n de\ toi =j au)tw=n )Ioudai/wn a)ntigra/foij kata\ 
th\n )Aku/lou metabolh\n ferome/noij (prosh/
lutoj de\ o( )Aku/laj h=)n, ou) fu/sei I)oudai =oj, o(/
mwj d ) ou= )n kai\ kat ) au)to\n) tou=ton ei ) /rhtai to\n 
tro/pon: "a)kou/sate dh\ oi = )koj Dabi/d, mh/ ti o)li/
gon a)po\ u(mw=n moxqou=n a)/ndraj, o(/ti moxqou=te 
kai/ ge to\n qeo/n mou; dia\ tou=to dw/sei au)to\
j u(mi =n shmei =on. i )dou\ h( nea=nij e)n gastri\ 
sullamba/nei kai\ ti/ktei ui (o/n, kai\ kale/seij 
o)/noma au)tou= E) mmanouh/l". 
Nas réplicas dos próprios judeus produzidas de acordo 
com a alteração de Áquila (que era um prosélito, não 
era judeu de nascimento), isso é dito em primeiro lugar: 
“Ouvi, pois, casa de Davi: pouco vos é afadigardes os 
seres humanos, senão que afadigais também ao meu 
Deus? Por isso ele mesmo vos dará um sinal: a jovem 

(neanis) conceberá, e dará à luz um filho, e será seu 
nome Emanuel” (Demonstratio evangelica VII, 1, 32).
Nessa citação Eusébio estava apenas demons-

trando quem, na verdade, fazia o uso de neanis em 
Is 7,14. Ele se refere à versão grega de Áquila, uma 
versão judaizante do AT. Eusébio parece relacionar 
a mudança do termo parthenos por neanis com as 
intenções dos judeus. Dessa forma, Áquila poderia 
ter feito essa versão com o fi m de usar um termo equi-
valente à palavra ‘almah, presente no TM, dando um 
sentido à passagem que fosse mais semelhante ao TM 
e mais distante do TS. Também é possível que o ter-
mo neanis tenha sido utilizado na versão de Áquila, 
feita no século II d.C., com a intenção de ocultar uma 
aplicação messiânica para o texto de Isaías, o que se-
ria uma contraposição ao cristianismo, com vistas ao 
fortalecimento do judaísmo (Price, 1956, pp. 72-73, 
81). No entanto a citação ainda continua, afi rmando 
o seguinte:

para\ de\ t%= Summa/x% tau=q ) ou(/twj e)/xei (le/getai 
de\ o( Su/mmaxoj E) biwnai =oj ei = )nai: ai (/resij de\ h= )n 
ou(/tw kaloume/nwn tinw=n )Ioudai/wn ei )j Xristo\
n pisteu/ein legome/nwn, e)c w=(n o( Su/mmaxoj h=)n, 
par ) %=( kai\ au)t%= tau=ta ou(/twj e )/xei): "a)kou/sate 
oi = )koj Dabi/d, mh\ ou)k au)/tarkej u(mi =n kopou=n 
a)nqrw/pouj, o(/ti kopou=te to\n qeo/n mou; dia\ 
tou=to dw/sei ku/rioj au)to\j u(mi =n shmei =on. i )dou\ 
h( nea=nij sullamba/nei kai\ ti/ktei ui (o/n, kai\ 
kale/seij o)/noma au)tou=  )Emmanouh/l".
Em Símaco também está assim (mas dizem que 
Símaco era ebionita. Havia um partido de alguns que 
se chamavam judeus e diziam crer em Cristo, dentre 
os quais estava Símaco, cuja versão reza assim): 
“Ouvi, casa de Davi: pouco vos é afadigardes os seres 
humanos, senão que afadigais também ao meu Deus? 
Por isso ele mesmo vos dará um sinal: a jovem (neanis) 
conceberá, e dará à luz um filho, e será seu nome 
Emanuel” (Demonstratio evangelica VII, 1, 33).
Assim, Eusébio reafi rma que havia versões que uti-

lizavam neanis em Is 7,14, como era o caso também 
da versão de Símaco. No entanto Eusébio apenas 
relata o fato de que existiam tais versões, e parece 
desaprovar claramente a mudança feita em Is 7,14, 
pois tais alterações estariam relacionadas a intenções 
judaizantes, que se contrapunham às idéias cristãs, 
em especial à do nascimento virginal de Cristo. Uma 
boa pergunta a ser feita para os eruditos cristãos é: 
por que tais versões seriam mais confi áveis do que a 
LXX se seus interesses parecem judaizantes, de acor-
do com Eusébio? O sentido de “jovem” em Is 7,14, 
evidenciado por essas versões, muito provavelmente 
busca apoiar-se no TM ou num texto que o refl ita, 
pois neanis seria, nessa passagem, uma tradução fi -
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dedigna para ‘almah. Será que a intenção dessas ver-
sões em manter um sentido de “jovem” em Is 7,14, 
desfazendo a idéia de virgindade do texto, não daria 
mais confi abilidade ao TS, já que esse, com o uso 
do termo parthenos, assegura o sentido de virgindade 
que é enfatizado ou confi rmado no NT em Mt 1,23? 
Será que o termo parthenos, presente no TS, não seria 
o termo que descreve, com exatidão, a intenção do 
autor bíblico, em contraste com o termo ‘almah, que 
está contido no TM? Se a resposta for sim, então por 
que não supor que o tradutor da LXX foi fi el ao tradu-
zir o texto de Is 7,14, transmitindo a idéia de um ter-
mo diferente do que está contido no TM? Seria essa, 
possivelmente, uma ocasião em que a LXX devesse 
corrigir o TM, e não o contrário?

Dessa forma, não é preciso apoiar-se na teologia 
de Eusébio para chegar a alguma conclusão, mas, 
antes, ater-se ao seu uso do termo parthenos em Is 
7,14. Eusébio dá grande contribuição para o enten-
dimento de qual é o sentido original de Is 7,14. Pri-
meiramente, ele não usa neanis em vez de parthenos 
em Is 7,14, ao contrário, ele utiliza parthenos, como 
pode ser visto em Demonstratio evangelica VII, 1, 27; 
1, 30; e 1, 55. Assim, ele confi rma o uso feito pela 
LXX. Em segundo lugar, Eusébio não apenas utiliza 
o termo parthenos em Is 7,14, mas também faz uma 
apologia do mesmo, e revela as intenções daqueles 
que fi zeram uso do termo neanis. Assim sendo, sua 
contribuição torna-se imprescindível e bastante es-
clarecedora, pois dá força ainda maior para a varian-
te septuagíntica da passagem de Is 7,14.

Conclusão

Após analisar brevemente os escritos de Eusébio 
referentes ao uso de parthenos e neanis, e também o 
uso de parthenos no contexto helenístico, é possivel 
concluir que:
1) Conquanto seja possível concluir que, no contex-

to helenístico, parthenos evoque outros sentidos, 
esses não invalidam a idéia de virgindade estrita. 
No mundo helenístico, a idéia mais famosa é a 
de que Atena era uma mãe virgem, sendo, por 
isso, chamada de parthenos. O termo parthenos, 
no contexto helenístico, evoca claramente o sen-
tido de virgindade estrita.

2) Nos escritos de Eusébio, parthenos possui um 
sentido de virgindade estrita, assim como nos es-
critos bíblicos e no contexto helenístico.

3) Eusébio está apenas se referindo às versões de 
Áquila e Símaco em Demonstratio evangelica 
VII, 1, 30-34. Defende o uso de parthenos e não 

de neanis em Is 7,14, além do que o termo par-
thenos é utilizado por Eusébio em Is 7,14, como 
pode ser visto em Demonstratio evangelica VII, 
1, 27; 1, 30; e 1, 55). Eusébio revela as intenções 
daqueles que fi zeram uso do termo neanis. Sua 
contribuição torna-se imprescindível e bastante 
esclarecedora, pois dá força ainda maior à LXX, 
de forma específi ca, com respeito à passagem de 
Is 7,14.

Assim, mais uma vez fi ca evidenciado que parthe-
nos possui um sentido de virgindade estrita e que seu 
uso em Is 7,14 deve conservar o sentido intrínseco do 
termo. O uso de parthenos em Is 7,14 não deve ser 
alterado com a intenção de buscar uma interpretação 
lógica da passagem. Se esse foi o termo utilizado na 
LXX, ele deve ser conservado, pois deve expressar a 
intenção do autor bíblico.

Conclusão

Após todas essas considerações, é possível con-
cluir que o ponto de vista comum entre os inúmeros 
teólogos é a premissa de que a LXX seria uma tradu-
ção do TM, ou de um texto que lhe é igual, como é 
possível notar em Kittel quando este trata do signifi -
cado de parthenos na LXX, bem como em Brown. No 
entanto essa é uma premissa equivocada, pois não 
há garantias de que a LXX tenha sido traduzida de 
um texto igual ao TM, uma vez que o TM foi fi xa-
do posteriormente ao TS. Fica demonstrado que as 
principais diferenças entre o TM e a LXX não são ne-
cessariamente resultado do processo tradutório, mas 
do fato de o TM e o TS seguirem tradições textuais 
diferentes. Porém igualmente antigas. Assim sendo, 
propomos que parthenos pode não ter sido um erro 
de tradução, como alguns sugerem (Delling, 1979, 
v. 5, pp. 826-837. Carson, 1994, pp. 8-11), mas que 
refl ete um texto hebraico mais antigo do que o TM; 
e que o uso de parthenos em Mt 1,23 corretamente 
refl ete um sentido de virgindade estrita subentendido 
em um texto hebraico mais primitivo que o TM.

Ao analisar algumas hipóteses defendidas por eru-
ditos quanto à interpretação de Is 7,14, é possível en-
contrar defi ciências nas diferentes posições assumidas 
por esses eruditos. Com referência ao ponto de vista 
de Brown, que aponta o uso de parthenos em Is 7,14 
como uma tradução equivocada, é preciso conside-
rar que, enquanto o uso de ‘almah no texto hebraico 
original é incerto, a utilização de parthenos na LXX é 
bastante confi ável, pois, em Is 7,14, o escritor bíblico 
pode estar-se referindo a um sentido de virgindade 
estrita, que é perfeitamente defi nido por parthenos, 
como afi rma o próprio Brown. Já no que diz respeito 
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ao pensamento de que parthenos seria a melhor tra-
dução para ‘almah, é imprescindível notar que uma 
análise dos textos hebraicos do AT sugere que ‘almah 
aparece com claro sentido de uma mulher casada, e 
que um bom estudo semasiológico do termo bethu-
lah pode concluir que este termo seria o melhor equi-
valente hebraico para o grego parthenos, pois ambos 
possuem um sentido de virgindade estrita. Por fi m, 
com referência à hipótese de que parthenos possuiria 
um sentido intrínseco de ‘almah e bethulah, sendo 
que parthenos preservaria o sentido ambíguo tanto 
de “virgem” quanto de “mulher madura”, é relevan-
te considerar que, partindo desse pressuposto de que 
parthenos pode possuir o mesmo sentido de ‘almah, 
não se deve invalidar o sentido de virgindade estrita 
de parthenos, pois uma jovem pronta para casar-se 
pode ser virgem ainda. Uma difi culdade encontrada 
especialmente em Delling é a afi rmação de que Eusé-
bio teria usado neanis ao se referir ao texto de Is 7,14, 
pois o autor parece desconsiderar outras citações de 
Eusébio, nas quais ele utiliza parthenos quando faz 
referência ao mesmo texto de Is 7,14.

Ao analisar as ocorrências do termo parthenos 
na LXX e também no NT a fi m de constatar qual o 
signifi cado do termo nos contextos das respectivas 
passagens em que aparece, é possível concluir que o 
termo parthenos apresenta três sentidos distintos. O 
primeiro é o sentido explícito de virgindade estrita à 
semelhança do termo hebraico bethulah. O segundo 
modo de utilização é o de possível virgindade. Já a 
terceira e última utilização para parthenos é a forma 
simbólica. Nas três maneiras de utilização, na LXX, o 
termo parthenos apresenta um sentido de virgindade 
explícita, pois, mesmo quando inserido num contex-
to simbólico, o sentido intrínseco da palavra normal-
mente é preservado, e as idéias de inviolabilidade, 
pureza e castidade estão sempre presentes. Porém, 
embora seja difícil defi nir o sentido de parthenos em 
Is 7,14, não há razão para supormos que o termo te-
nha, aqui, um sentido incompatível ao dos seus usos 
na LXX. Já no NT é possível destacar os mesmos três 
tipos de utilização para o termo (virgindade estrita, 
possível virgindade e virgindade simbólica), sendo 
possível concluir, assim, que, no NT, parthenos per-
tence ao campo semântico da virgindade estrita e da 
pureza, em um sentido que parece mais defi nido do 
que na LXX.

No contexto helenístico, parthenos evoca outros 
sentidos além do sentido de virgindade, que são os 
sentidos de desejo e coragem, os quais, porém, não 
invalidam a idéia de virgindade estrita inerente ao 
termo parthenos. No mundo helenístico, a idéia mais 
famosa é a de que Atena era uma mãe virgem, e ela 

era chamada de parthenos. Assim, é possível concluir 
que o termo parthenos, no contexto helenístico, evo-
ca claramente o sentido de virgindade estrita.

Nos escritos de Eusébio, parthenos possui um sen-
tido de virgindade estrita, assim como nos escritos 
bíblicos e no contexto helenístico. Eusébio, ao fazer 
uso do termo neanis em Is 7,14, está apenas se refe-
rindo às versões de Áquila e Símaco em Demonstra-
tio evangelica VII, 1, 30-34, falando que esses autores 
é que fi zeram a alteração de parthenos para neanis. 
Eusébio faz uma apologia do uso de parthenos e não 
de neanis em Is 7,14, fazendo uso do termo parthe-
nos em Is 7,14, como pode ser visto em Demonstratio 
evangelica VII, 1, 27; 1, 30; 1, 55.

Mediante nossas considerações, aqui, e levando-se 
em conta que o TS de Is 7,14 foi traduzido de um texto 
hebraico anterior ao TM, propomos que o termo par-
thenos, nessa passagem, mantém seu sentido intrín-
seco de virgindade estrita, podendo sua tradução ter 
sido feita de acordo com um vocábulo hebraico que 
lhe era equivalente, provavelmente o termo bethulah.
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Notas
1 Khibert Qumran, situado a cerca de sete milhas 

ao sul de Jericó, em um plateau na costa ocidental 
do Mar Morto, é um dos mais prolíficos sítios 
arqueológicos de todos os tempos. Ali, entre 1951 
e 1954, foi escavado o centro de uma comunidade 
desconhecida, que alguns autores identificam 
como essênica, e que floresceu desde 110 a.C. até 
a época de Herodes, o Grande (cerca de 37 a.C.), 
e, mais tarde, entre 6 e 68 d.C.

2 Cf. TORRES. pp. 29-44.
3 Nas edições modernas da LXX, há uma certa 

variação na divisão de versículos e capítulos e o 
autor pode estar fazendo referência ao verso 14, 
que diz: “Seja, pois, que a virgem, a quem eu disser: 
— Abaixa agora o teu cântaro para que eu beba; e 
ela disser: — Bebe, e também darei de beber aos 
teus camelos até que bebam e descansem; esta 
seja a quem designaste ao teu servo Isaac, e que 
eu conheça nisso que usaste de benevolência com 
meu senhor” (kai. e;stai h` parqe,noj h-| a;n evgw. ei;pw 
evpi,klinon th.n u`dri,an sou i[na pi,w kai. ei;ph| moi pi,e kai. 
ta.j kamh,louj sou potiw/ e[wj a;n pau,swntai pi,nousai 
tau,thn h`toi,masaj tw/| paidi, sou Isaak kai. evn tou,tw| 
gnw,somai o[ti evpoi,hsaj e;leoj tw/| kuri,w| mou Abraam.) 
Assim, provavelmente, o autor quis fazer referência 
à passagem de Gn 24,14, na qual aparece o termo 
parthenos em outras edições da LXX.

4 O texto da LXX é: i;cnh avetou/ petome,nou kai. o`dou.
j o;fewj evpi. pe,traj kai. tri,bouj nho.j pontoporou,shj 
kai. o`dou.j avndro.j evn neo,thti (“as pegadas da águia 
voando no céu, os caminhos da serpente sobre a 
rocha, as rotas do navio ao atravessar o mar e os 
caminhos do homem na juventude”).

5 Gn 24,14.16.43.55; 34,3. Ex 22,16-17. Lv 
21,3.13.14. Dt 22,19.23.28; 32,25. Jz 19,24; 
21,11-12. 2Sm 13,2.18. 1Rs 1,2. 2Rs 19,21. 2Cr 
36,17. Est 2,17. Jo 31,1. Sl 44,15; 77,63; 148,12. Is 
7,14; 23,4; 37,22; 47,1; 62,5. Jr 2,32; 18,13; 26,11; 
28,22; 38,4.13.21. Lm 1,4.15.18; 2,10.13.21; 5,11. 
Ez 9,6; 44,22. Am 5,2; 8,13. Zc 9,17.

6 Nesta passagem pode ocorrer uma variação na 
numeração dos versículos, como ocorre na Bíblia 
de Jerusalém, em que este texto se encontra nos 
versículos 15 e 16.

7 A passagem completa diz: “E ele tomará por 
esposa uma mulher na sua virgindade. Viúva, 
ou repudiada, ou desonrada ou prostituta, essas 
não tomará; mas virgem (parthenos) do seu povo 
tomará por mulher”. Levíticos 21,13-14.

8 Lm 2,21. Ez 8,13. Zc 9,27.
9 A mesma expressão aparece em Is 37,22: “Esta é 

a palavra que o SENHOR falou a respeito dele: A 
virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba. 
A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás 
de ti” (ou-toj o` lo,goj o]n evla,lhsen peri. auvtou/ o` 
qeo,j evfau,lise,n se kai. evmukth,rise,n se parqe,noj 
quga,thr Siwn evpi. soi. kefalh.n evki,nhsen quga,thr 
Ierousalhm).

10 Mt 1,32; 25,1.7.11. Lc 1,27. At 21,9. 1Cor 
7,25.28.34.36-38. 2Cor 11,2. Ap 14,4.

11 A versão Almeida, revista e atualizada, traduz a 
palavra ágamos como “viúva”, quando poderia tê-
la traduzido como “solteira”.
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Jesus, criador de ficções narrativas:
as parábolas – 2a parte*

Giuseppe Barbaglio

Resumo: O artigo é a segunda e última parte deste texto do autor, que discute os re-
latos de Jesus, com seus motivos temáticos, personagens das histórias e os senti-
mentos dos protagonistas, esclarecendo a “história” representada do Deus de Jesus.
Palavras-chaves: Jesus histórico; parábolas; o Deus de Jesus

4. Os relatos de Jesus

Na interpretação das fi cções parabólicas devemos 
proceder, como indicado anteriormente, em dois dis-
tintos momentos: primeiramente devemos analisar 
os relatos como se apresentam em si mesmos, tex-
tos narrativos a examinar na sua espessura literária; 
somente em um segundo momento se deve passar a 
individualizar seu valor parabólico ou representativo 
de uma outra história. Em resumo, uma correta meto-
dologia exige que se enfrentem em sedes separadas 
ambos os aspectos, de qualquer modo complementa-
res, estudando-os na sua lógica sucessão. Iniciemos 
pelo primeiro trabalho. As histórias criadas pela ima-
ginação de seu autor, vistas em si mesmas, permitem 
colher os motivos, os personagens, a forma e o es-
pírito, mas também reconhecer ali, refl exa, a expe-
riência da realidade humana vivida por um galileu 
mais de dois mil anos atrás. Naturalmente deixamos 
de lado os elementos próprios da releitura protocristã 
observáveis também no confronto com a versão do 
Evangelho de Tomé.

4.1. Motivos temáticos

O trabalho articulado nas diversas profi ssões ocu-
pa o lugar predominante. Referimo-nos à semeadu-
ra e à colheita de um trabalhador da terra que dá o 
nome às parábolas da semente que cresce sozinha 
(Mc 4,26-29), do semeador (Mc 4,3-8 e par.), do grão 
de mostarda (Mc 4,30-32; Q: Lc 13,18-19 e Mt 13,31-
32), da boa semente e do joio (Mt 13,24-30), também 
do rico néscio satisfeito pela extraordinária colheita 
(Lc 12,16-21), sem esquecer a parábola do tesouro 
encontrado ao arar-se um terreno (Mt 13,44). Acres-
cente-se a plantação da fi gueira estéril (Lc 13,6-9), o 
trabalho da vinha no centro das parábolas dos traba-

lhadores contratados em diferentes horas do dia (Mt 
20,1-16), dos vinhateiros homicidas (Mc 12,1-11 e 
par.) e dos dois fi lhos enviados pelo pai a trabalhar na 
vinha (Mt 21,28-31). Outras profi ssões difundidas no 
ambiente aos quais o parabolista Jesus recorre como 
a motivos temáticos de suas parábolas: o pastor que 
vai procurar a ovelha extraviada (Q: Lc 15,3-6 e Mt 
18,12-13) e o pescador que lança sua rede ao mar 
(Mt 13,47-48). Com a agricultura, pastoreio e pesca, 
grande espaço ocupam também o comércio e a admi-
nistração familiar e estatal: o comerciante de pérolas 
(Mt 13,45-46), o administrador desonesto (Lc 16,1-8), 
o sátrapa desapiedado (Mt 18,23-35), os servidores 
aos quais foram entregues diversas somas de dinhei-
ro, talentos (Mt 25,14-30) ou minas (Lc 19,12-27), os 
servidores responsáveis pelo bom andamento da casa 
na ausência do patrão (Mc 13,34). Acrescente-se a 
parábola dos dois devedores (Lc 7,41-43). A mulher 
empenhada nos trabalhos domésticos aparece nos re-
latos da moeda perdida e reencontrada (Lc 15,8-9) e 
do fermento que fermenta uma grande quantidade de 
farinha (Q: Lc 13,20-21 e Mt 13,33). Não está ausen-
te o motivo edilício: um construtor projeta levantar 
uma torre (Lc 14,28-32).

A família aparece no centro da parábola do fi lho 
pródigo, na qual o protagonista é o pai que se rela-
ciona com dois fi lhos, ao passo que a mãe está total-
mente ausente (Lc 15,11-32): as parábolas reduzem 
ao mínimo possível os personagens dos relatos. Isso 
vale também para o relato dos dois fi lhos que o pai 
envia a trabalhar na vinha (Mt 21,28-32). Filho e pai 
relacionam-se como o requerente e o doador na pa-
rábola de Q: Lc 11,11-12 e Mt 7,9-10. A casa e seus 
bens, defendidos pelo patrão tenazmente, são o tema 
da parábola do arrombador noturno (Q: Lc 12,39-40 
e Mt 24,43-44). Mas também os relatos da grande 
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ceia (Q: Lc 14,16-24 e Mt 22,1-10) e do pai já deita-
do com seus fi lhos e importunado por um amigo in-
sistente e ao qual acaba por ceder (Lc 11,5-8) entram 
no quadro familiar. As núpcias com seu ritual, enfi m, 
especifi cam a parábola das dez damas de honra (Mt 
25,1-13).

Como se vê, os homens são, de longe, predomi-
nantes, enquanto a fi gura feminina comparece ape-
nas em três relatos: dos primeiros dois já falamos, do 
terceiro se falará a seguir. Além disso, se normalmente 
nas parábolas de Jesus os personagens são fi guras do 
povo comum, pessoas do alto escalão são evocadas 
nas seguintes: o rei indeciso que lança seu exército 
contra um invasor (Lc 14,31-32); o juiz que, mesmo 
sem escrúpulos morais, acolhe a súplica de uma vi-
úva (Lc 18,2-5); o rico epulão (Lc 16,19-31); o gran-
de soberano que perdoa uma dívida enorme a seu 
sátrapa (Mt 18,23-35) e, enfi m, o nobre que confi ou 
aos seus empregados diversas somas de dinheiro (Lc 
19,12). Outros protagonistas são caracterizados por 
sua pertença a esta ou aquela categoria social e, ao 
mesmo tempo, religiosa: o fariseu e o publicano (Lc 
18,9-14: mais do que a profi ssão, aqui fi ca eviden-
ciada a qualidade moral do personagem) e o samari-
tano, oposto a um sacerdote e a um levita judeus (Lc 
10,25-37).

4.2. Os personagens das histórias

Na realidade, nos relatos parabólicos não são as 
profi ssões ou as funções a serem destacadas, mas os 
protagonistas que sustentam a história ou a trama com 
suas ações e seus comportamentos. Somente de for-
ma excepcional, releva Bultmann (Die Geschichte, p. 
204), são qualifi cados por adjetivos de timbre moral: 
as damas do cortejo nupcial são cinco sábias e cinco 
néscias; o juiz que no fi m dá ouvidos ao pedido da 
viúva não tem escrúpulos morais nem temor religio-
so. Não por acaso os verbos estão normalmente em 
aoristo, indicativo de uma ação passada pontual, ou 
também no presente histórico, não excluído o imper-
feito para uma ação repetida. Por razões de espaço, 
basta aqui analisar um rico mostruário de parábolas, 
sem pretensões de esgotar a questão.

Primeiramente, fi cções de um só personagem. O 
semeador saiu a semear e sua semente caiu aqui e lá 
e no fi m teve uma colheita extraordinária, mesmo se 
uma parte consistente de sementes foi perdida. Um 
homem lançou no terreno a semente que cresceu so-
zinha, intervindo de novo somente na colheita. Uma 
dona de casa escondeu um pouco de fermento em 
uma grande quantidade de farinha e esta foi toda fer-
mentada. Um homem encontrou um tesouro escon-

dido em um campo, escondeu-o e vendeu tudo para 
possuir aquele campo e, assim, também o tesouro. 
Um negociante de pérolas encontrou uma pérola 
muito preciosa, vendeu tudo o que tinha e a adqui-
riu. Lançada a rede no mar, o pescador a retirou cheia 
com todo tipo de peixes e, sentando-se, recolheu no 
cesto os bons para comer, ao passo que jogou fora os 
não-comestíveis (versão mateana correta com a do 
Evangelho de Tomé, n. 8). Assim também na parábola 
do grão de mostarda na versão de Q (Lc 13,18-19 e 
Mt 13,31-32), não naquela de Mc (4,30-32),que não 
menciona em absoluto o semeador e se concentra na 
“história” da semente.

Nas primeiras duas parábolas de Lc 15, a sucessão 
dos numerosos verbos de ação no presente histórico 
é rapidíssima. Um pastor que tem cem ovelhas, se 
chega a perder uma, deixa as noventa e nove e parte 
à procura [este motivo é explícito somente na versão 
de Mt 18, que nisto parece preferível] da extraviada 
até encontrá-la [mas Mt relata: “se chega a encontrá-
la”]; depois leva-a nas suas costas ao redil e convida 
seus colegas a fazer festa. Uma mulher que tem dez 
dracmas, se chega a perder uma, acende a lamparina, 
varre a casa e a busca com esmero até encontrá-la, 
depois chama as amigas para compartilhar sua ale-
gria pelo reencontro.

Em alguns relatos não temos um só personagem, 
mas vários, e o enredo se mostra mais complexo. O 
proprietário mandou jogar boa semente no seu cam-
po, mas à noite seu adversário semeia o joio. Quando 
a boa semente despontou e deu fruto, apareceu tam-
bém o joio. Então,os trabalhos referiram o aconteci-
do e ele lhes explicou o fato. Eles, então, perguntam 
[passa-se ao presente histórico] se não seria o caso 
de recolher o joio, mas ele sabiamente diz que não, 
porque deste modo se extirparia também o bom grão; 
podem crescer juntos até o tempo da seara; então 
acontecerá a separação, juntando os grãos nos celei-
ros e o joio sendo queimado nos fornos.

Mais articulada ainda a parábola do pai que aco-
lhe o fi lho pródigo. Podemos, aqui, distinguir um an-
tecedente ou acontecimento precedente (o abandono 
da casa paterna), depois o centro da história (a aco-
lhida do pródigo) e, enfi m, um segundo centro com-
plementar (a necessária e problemática acolhida fra-
terna). O antecedente: o fi lho menor exigiu do pai a 
parte de sua herança e a obteve; depois viajou a uma 
região distante e ali dissipou rapidamente o quanto 
tinha e, sobrevindo uma enorme carestia, movido 
pela necessidade, colocou-se a serviço de alguém da 
cidade, que o empregou para cuidar dos porcos, com 
quem, pela fome, era forçado a disputar as alfarro-
bas; então, caindo em si, amadureceu o propósito de 
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regressar à casa de seu pai como assalariado. Ora, o 
relato entra na sua parte essencial: imediatamente, o 
pródigo se dirigiu à casa e o pai o viu de longe, cor-
reu a seu encontro, abraçou-o e beijou-o; o pródigo 
começara a murmurar suas desculpas quando o pai 
ordenou que o vestissem, colocassem o anel no dedo 
e sandálias nos pés, e matassem o bezerro cevado 
para fazer festa por ele. Ponto focal complementar da 
narração: o irmão mais velho, regressando dos cam-
pos e aproximando-se da casa, viu que havia festa 
com música e danças; interrogando um criado, fi cou 
sabendo da notícia e não queria absolutamente en-
trar; então, o pai saiu e insistia para que entrasse, mas 
este o repreendeu dizendo ser injusto: “Acolheste o 
pródigo dissipador dos bens paternos com magna-
nimidade extrema, enquanto a mim, fi lho fi el e tra-
balhador, nunca concedeste nem mesmo um cabrito 
para fazer festa com os amigos”. Sendo acusado, o 
pai defendeu sua ação: “Meu fi lho, acaso não estás 
sempre comigo e todos os meus bens não são teus? 
Mas era necessário fazer festa e alegrar-se porque este 
teu irmão estava morto e regressou à vida, estava per-
dido e foi reencontrado”. Uma parábola aberta, pois 
Jesus não relata se o irmão mais velhos, afi nal, entrou 
ou não para fazer festa e acolher o irmão.

4.3. Os sentimentos dos protagonistas

Em não poucas parábolas, ademais, determinantes 
na trama narrativa são os sentimentos e as emoções 
que Jesus empresta aos personagens de suas fi cções. 
Nota-se que essas, mesmo indiretamente, tratam dele 
e de seu mundo interior. Se os sentimentos de pieda-
de e cólera, às vezes contrapostos no mesmo relato, 
são prevalentes, não marginal é aquele da alegria. 
Esta dá o tom à parábola da descoberta do tesouro 
escondido em um campo que enche de alegria ao 
afortunado descobridor e, naturalmente, estimula-o a 
tê-lo vendendo seus bens para obter a soma necessá-
ria para a compra do terreno. Tesouro, sua preciosi-
dade objetiva, alegria pela descoberta, decisão óbvia 
de possuí-lo: tudo em rápida e concisa sucessão. A 
privação de quanto possui não lhe pesa em absoluto, 
porque fi nalizada à aquisição do tesouro. Nenhum 
remorso, mas alegria plena; um homem feliz, porque 
afortunado.

Por sua vez, Lucas nos transmitiu duas parábolas 
paralelas, nas quais o motivo da alegria é central: 
depois de intensa busca, a dona de casa encontra a 
moeda perdida e, longe de reter para si só a alegria 
que a invade, a compartilha com as vizinhas de casa: 
“Alegrai-vos comigo” (sygkharëte moi) (Lc 15,8-10). 
A alegria compartilhada caracteriza também a fi gura 

do pastor proprietário de um rebanho de cem ove-
lhas que coroou a busca de uma ovelha desgarrada: 
regressando ao redil com a perdida nas costas, convi-
da amigos e vizinhos: “Alegrai-vos comigo” (sygkha-
rëte moi) (Lc 15,4-7).

Piedade e cólera, ao contrário, caracterizam os 
personagens das parábolas do sátrapa desapiedado 
de Mt 18,23-35 e do fi lho pródigo de Lc 15,11-32. 
Naquela, o grande rei, pedindo contas da adminis-
tração a seus sátrapas [a entidade do débito deve ser 
proporcional à função dos interessados: não pode 
tratar-se de simples e insignifi cantes funcionários es-
tatais], descobre que um deles denuncia uma falta 
de algumas centenas de milhões de dinheiros [dez 
mil talentos]; uma soma enorme, se pensarmos que 
os romanos, depois da conquista de Pompeu, no ano 
63 a.C., impuseram aos judeus o pagamento desta 
mesma cifra de dez mil talentos, como atesta Flávio 
Josefo (Ant 14,78). O devedor está perdido, é um ho-
mem acabado. Desesperado pela sorte que espera a 
ele e sua família, condenados à escravidão, confi a-
se à clemência do grande rei: prostrado a seus pés 
lhe suplicava: “Sê magnânimo comigo” (makrothymë-
son ep�emoi). Para dar força à súplica, se aventura em 
promessas irreais: “Te restituirei tudo”. Mas, surpre-
sa das surpresas, obtém o inesperado, o perdão da 
enorme dívida. Porque o grande rei teve compaixão 
(splagkhnistheis) de seu destino: uma comoção que 
o move a um ato de régia generosidade e magnanimi-
dade. Mas depois, o perdoado, saindo da audiência, 
encontrou um colega que lhe devia cem denários, 
a paga de cem dias de trabalho de um empregado 
daquele tempo. Não quer escutar razões: resiste à su-
plica do devedor, a mesma que ele tinha feito ao rei: 
“Sê magnânimo comigo” (makrothymëson ep�emoi), 
unida à mesma promessa, mas esta vez realista: “Te 
restituirei tudo”. Nada que fazer: “continuava a dizer 
não” (oukëthelen, no imperfeito) aos repetidos pedi-
dos daquele que “estava suplicando-lhe” (parekalei,,, 
no imperfeito). Entram, então, em cena, como per-
sonagens de lembranças, os colegas (syndouloi) que, 
diante do acontecido, se entristecem (elypëthësan) 
muitíssimo e referem o fato ao grande rei: um outro 
sentimento que estimula à denúncia do delito: justiça 
seja feita! Ponto culminante da história é o encontro 
do rei com o perdoado — palavras de condenação: 
“Servo malvado, porque me suplicaste, eu te perdoei 
todo aquela dívida: não devias também tu ter pieda-
de (eleësai) de teu colega, assim como eu tive pie-
dade (eleësa) de ti?” Nenhum dever legal cabia ao 
sátrapa perdoado, mas sim um preciso dever moral: 
de perdoado devia tornar-se perdoador: benefi ciário 
do dom de vida, devia tornar-se concessor de vida 



22Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano II, n. 13

ao colega. Porque lhe fora perdoado. O perdão não 
é somente a libertação de, mas também, e essencial-
mente, liberdade nova para doar vida. Não o enten-
deu; mereceu a condenação. E eis o sentimento fi nal 
do grande rei: “tomado de cólera” (orgistheis), entre-
gou-o aos carcereiros.

Algo similar pode-se dizer da famosa parábola do 
fi lho pródigo, na qual, contudo, intervém também o 
sentimento da alegria que se manifesta na festa (Lc 
15,11-32). A história chega ao clímax quando o pai 
vê de longe o fi lho que chega e vai na sua direção, 
movido por um forte sentimento de comoção (espla-
gkhnisthë), que explica seus comportamentos: abra-
ça-o, beija-o, ouve apenas as palavras do fi lho que se 
desculpa, sua decisão já foi tomada: não pensa em 
acolhê-lo como um empregado a mais! É novamen-
te seu fi lho, para todos os efeitos. Que os servidores 
preparem uma grande festa: “Façamos festa” (euphran-
thõmen). Pareceria o fi nal feliz típico, mas não é assim. 
O parabolista é mestre em surpreender o ouvinte: o 
irmão mais velho, sendo informado, monta em cólera 
(õrgisthë) e se nega a participar da festa. No duro 
encontro com o pai, a última palavra é deste: é justo, 
antes necessário, “festejar e alegrar-se” (euphranthë-
nai kai kharënai) pelo regresso do irmão. Note-se a 
presença no relato de um sugestivo entrelaçamento 
de sentimentos e emoções que vinculam, mas tam-
bém separam, os protagonistas. O parabolista é aten-
to a esses refl exos psicológicos da história, mas se 
pode dizer — o antecipamos aqui — que também os 
vive, porque na transcrição parabólica a fi cção fala 
da história de Deus que decidiu acolher os pecadores 
na sua humana solidariedade com estes últimos.

Em tal panorâmica não se pode deixar de mencio-
nar a parábola do bom samaritano (Lc 10,30-37), que 
se rege sobre o contraste entre ele e os dois funcio-
nários do culto diante do desafortunado, meio mor-
to e estendido na estrada, que os provoca a tomar 
uma decisão. Um contraste não apenas de natureza 
praxista: aquele se envolve completamente, estes se-
guem adiante; mas também, e ainda antes, antítese 
de sentimentos, respectivamente provados e jamais 
nascidos. O sacerdote, o levita, o samaritano, do mes-
mo modo, vêem o desventurado (cf. o particípio idõn, 
“vendo-o” recorrente nos três casos). Porém, nos pri-
meiros dois, tal visão não suscita qualquer emoção: 
continuam caminhando; não foram tocados minima-
mente no seu ânimo. Pelo contrário, o samaritano, 
“vendo-o”, teve compaixão dele (esplagkhnisthë), 
um sentimento não estéril mas suscitador de uma 
precisa ação de socorro: aproximou-se dele, enfaixou 
suas feridas, carregou-o sobre sua montaria, levou-o 
ao albergue próximo e cuidou dele. A oposição en-

tre fazer e não fazer tem suas raízes no experimentar 
compaixão e não experimentá-la, não se deixar tocar 
pela miséria dos outros e não ser, ao contrário, into-
cável na vertente emocional.

4.4. O parabolista interpela os ouvintes

É indispensável, ainda, relevar um característico 
artifício narrativo de Jesus parabolista que confi rma 
o timbre lógico-argumentativo de seus relatos: dirigir 
perguntas — que no fi m se revelarão comprometedo-
ras — aos interlocutores sobre quanto acontece nos 
eventos narrados, incitando-os a julgar os comporta-
mentos dos protagonistas das história. Assim, narran-
do do pastor que deixa as noventa e nove ovelhas e 
vai buscar a perdida, solicita a resposta de quantos 
o escutavam: “Quem dentre vós [Lc; enquanto Mt: 
“Que vos parece? Se um homem...”] que possui cem 
ovelhas, se chega a perder uma, não deixa as ou-
tras no deserto e não vai atrás dela até encontrá-la?” 
[Mt: “e se chega a encontrá-la”]. Em resumo: quem 
não faria como ele? Com quanto segue (Lc 15,4-7; 
Mt 18,12-14). Os ouvintes devem concordar com o 
parabolista sobre a validade do comportamento da-
quele pastor. A mesma valoração é esperada, no fi m, 
sobre a outra história, de caráter religioso, de perda 
e reencontro, aos quais o relato se refere e dos quais 
nos ocuparemos em particular mais adiante. Idên-
tico procedimento aparece na parábola paralela da 
moeda perdida (Lc 15,8-10): que dona de casa, na 
situação descrita, não faria o mesmo: procurar a mo-
eda perdida até encontrá-la? A pergunta em si tem a 
resposta: toda mulher se comportaria assim.

A mesma pergunta, mas de forma direta, tendente 
a provocar o “vós” dos ouvintes, está no início da 
parábola do amigo importunado de noite (Lc 11,5-
8): “Quem dentre vós, a um amigo que o procura à 
meia-noite para pedir três pães com os quais saciar 
um amigo que chegou de improviso à sua casa”, de-
pois de breve resistência: “Estamos, eu e meus fi lhos, 
deitados”, “não se levantará e lhe dará o que pede?”. 
A resposta é sim, comportar-se-iam do mesmo modo. 
Igualmente, Jesus interpela os ouvintes com uma pa-
rábola paralela: “Que pai dentre vós, ao fi lho que lhe 
pede um pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir um 
peixe, dar-lhe-á uma cobra?” (Q: Lc 11,11-12 e Mt 
7,9-10, com preferência da versão mateana). Um com-
portamento absolutamente impossível para um pai.

Na parábola do bom samaritano, a pergunta do 
parabolista solicita o julgamento do rabino que o 
tinha interrogado sobre quem era o próximo. Uma 
pergunta que continua em um diálogo: “‘Quem des-
tes três te parece que se tenha feito próximo daquele 
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que caiu nas mãos dos ladrões?’ Respondeu: ‘Aquele 
que teve misericórdia’. E Jesus: ‘Vai e faz também tu 
o mesmo’” (Lc 10,36-37).

No relato dos dois fi lhos, o parabolista interro-
ga: “Que vos parece?”, uma pergunta que no fi nal 
do relato se explicita e obtém resposta: “Quem dos 
dois fez efetivamente a vontade do pai?” Respondem: 
“O primeiro [aquele que primeiro respondeu ‘não’ 
ao convite paterno de trabalhar na vinha, mas depois 
decidiu ir, enquanto o outro disse ‘sim’ mas não foi; 
contudo, uma variante textual inverte os dois fi lhos]” 
(Mt 21,28-32). Jesus, então, esclarece a história refe-
rencial do breve relato.

Na narração dos dois devedores que deviam res-
tituir diversas cifras e ambos são igualmente perdoa-
dos (Lc 7,41-43), Jesus compromete o fariseu que o 
hospedava: “Qual dos dois fi cará mais agradecido?” 
E a óbvia resposta soa: “Aquele a quem foi perdoado 
mais”, resposta aprovada pelo parabolista: “Respon-
deste bem”.

As duas parábolas paralelas lucanas — a do cons-
trutor que projeta edifi car uma torre e a do rei inde-
ciso em fazer guerra ao agressor ou negociar com ele 
(Lc 14,28-32) — são introduzidas com as perguntas: 
“Quem de vós, querendo construir uma torre,” antes 
não faz bem os cálculos sobre suas disponibilidades 
econômicas para saber se são sufi cientes para a em-
preitada? Caso contrário, desiste. “E qual rei” não se 
comporta sabiamente no sentido indicado? Os ouvin-
tes não podem senão concordar com o julgamento do 
parabolista: assim se comportam as pessoas sábias.

4.5. Cruzamento de juízos

Enfi m, releva-se como Jesus tenha contraposto po-
sições diversas, valorações contrastantes do compor-
tamento dos protagonistas no interior mesmo das pa-
rábolas. Desse modo lhe foi possível apresentar dia-
leticamente, sob forma velada, sua posição e aquela, 
diversa e oposta, de seus ouvintes, não sem boas mo-
tivações, com o fi m de legitimar a própria. Estamos, 
ainda, no nível do puro relato, mas já entrevemos, no 
fenômeno de cruzamento de juízos, a fi nalidade ao 
qual mira o parabolista: transferir juízos sobre o pla-
no da história representada pela parábola, transitan-
do do fi ctício ao real. Assim, no relato do trigo e do 
joio, estão expressas duas posições diante da surpre-
sa do joio crescido com o trigo: aquela dos operários 
que querem arrancá-la e a outra, sábia, do patrão que 
decide esperar até o momento da colheita: a separa-
ção não pode acontecer antes. Decisões opostas que 
nascem de valorações diversas, transferíveis à histó-
ria da iniciativa de Deus encarnada no agir de Jesus.

No relato do fi lho pródigo, colidem as posições 
do pai e do irmão mais velho. O primeiro, insistin-
do sobre o “prodígio” do regresso do fi lho que foi-se 
embora de casa, diremos do regresso a viver (na casa 
paterna) daquele que estava morto, do acolhimento e 
da festa: “era necessário fazer festa”, uma necessida-
de moral mas não menos imperativa. Contrastante a 
decisão do irmão mais velho, que se nega a partici-
par da alegria familiar, e o faz com não desprezáveis 
motivos com base em um vivo sentido de justiça: o 
dissipador dos bens tratado regiamente, enquanto o 
fi el trabalhador não obtém sequer um cabrito para 
festejar com seus amigos! Não é, acaso, injusto o pai? 
Duas valorações diversas que expressam duas lógicas 
diversas, isto é, a da vida reencontrada a festejar e a 
do rigoroso contabilizar o prêmio e o castigo, segun-
do o bem e o mal feito. Jesus comparte o primeiro 
ponto de vista; não por acaso é o pai que conclui o 
relato com suas valorações. Os interlocutores são os 
paladinos do segundo. O parabolista entende dissu-
adi-los para que abandonem sua perspectiva e abra-
cem também eles aquela do pai.

O contraste de juízos e posições aparece ainda 
mais nítido e agudo na parábola dos trabalhadores 
chamados por um patrão em diversas horas do dia 
para trabalhar na sua vinha (Mt 20,1-16). A ação do 
patrão que retribui do mesmo modo os trabalhadores 
contratados somente na última hora útil e os primei-
ros que enfrentaram, ao invés, a fadiga de todo um 
dia, encontra aberta desaprovação destes como ma-
nifestamente injusto: “Murmuravam contra o patrão 
dizendo: estes últimos fi zeram apenas uma hora de 
trabalho e tu os equiparaste a nós, que sustentamos o 
peso da jornada e suportamos o calor ardente”. Não 
se trata de um subterfúgio, mas de sacrossanta justi-
ça salarial: um sindicalista moderno não razoaria di-
versamente e contestaria do mesmo modo o arbítrio 
patronal do protagonista da história sobre a base do 
estatuto dos trabalhadores. Mas aquele justifi ca sua 
ação. Primeiramente, não fez nada errado aos primei-
ros assumidos, com os quais tinha combinado, em 
conformidade com as tabelas salariais do tempo, a 
retribuição de um denário. Nenhuma injustiça, por-
tanto, de sua parte para com eles. Quanto aos últi-
mos, quem lhe pode controlar o modo de gerir o que 
é seu? Comportou-se com extrema generosidade, 
em conformidade com sua bondade, a qual contra-
balança a inveja dos primeiros trabalhadores, como 
diz no encerramento ao porta-voz dos contestadores: 
“Acaso teu olho é mau porque eu sou bom?” Entre 
as razões de um e dos outros, Jesus manifestamente 
compartilha as primeiras, como mostra o fato que as 
mencionadas palavras do patrão fecham a parábola, 
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ao passo que as dos seus interlocutores estão bem re-
presentadas pelos contestadores, aos quais se impu-
tam até sentimentos de inveja. O parabolista entende 
fazer com que mudem de perspectiva, assumindo a 
sua, que, por sua vez, refl ete a de Deus. Jeremias sin-
tetiza bem o sentido da parábola: “Assim age Deus, 
diz Jesus, assim é Deus” (p. 42).

5. A “história” representada do Deus de 

Jesus

Depois da análise dos relatos parabólicos toma-
dos em si mesmos, impõe-se a exigência primária de 
compreender as “histórias” representadas por estas, 
que na sua fundamentada unitariedade podemos sú-
bito chamar “a história do Deus de Jesus”. Mas como 
fazer a passagem do fi ctício ao real? Primeiramen-
te, é necessário partir da dinâmica subentendida às 
narrações fi ctícias. Por exemplo, nas primeiras duas 
parábolas de Lc 15 verifi camos o esquema narrati-
vo de perda, busca, reencontro alegre, ou melhor, 
de busca e reencontro alegre, visto que a perda da 
ovelha e da moeda constitui somente o antefato. Na 
parábola do fi lho pródigo, a dinâmica está marcada 
manifestamente pelo reencontro do perdido, da vida 
que ressurge da morte, como se exprime o pai diante 
da contestação do fi lho mais velho.

Necessário mas não sufi ciente: deve-se também 
contextualizar o relato na missão de Jesus, gestos e 
palavras como os conhecemos pelos testemunhos 
que possuímos. Assim, para justifi car-se de sua com-
prometedora solidariedade com os pecadores públi-
cos, a ponto de merecer o desprezo dos críticos: “Eis 
um comilão e um beberrão, amigo de publicanos 
e pecadores” (Q: Lc 7,34b e Mt 11,19b), ele disse: 
“Não são os sãos os que têm necessidade do médi-
co, mas os doentes” (Mc 2,17 e par.). O médico, a 
quem dirige suas curas? É evidente, a quem tem ne-
cessidade delas. Nesse quadro, as parábolas de Lc 15 
tornam-se perspícuas, além de historicamente confi á-
veis: ele é justifi cado no freqüentar os excluídos pela 
referência das histórias do pastor que vai encontrar 
a ovelha desgarrada e da dona de casa que não se 
dá por vencida até encontrar a moeda perdida, quer 
dizer, do comportamento de Deus que busca o que 
está perdido e se alegra pelo reencontro.

Em terceiro lugar, além do já citado contexto ge-
ral, embora seja um ponto de vista criticado por cer-
tas correntes interpretativas que vislumbram ali um 
interesse indevido de caráter historicista, nos limites 
do possível — muitas vezes é inevitável contentar-
nos com hipóteses plausíveis, sendo impossíveis, no 
caso, certezas inabaláveis —, o relato parabólico de 

Jesus se torna perspícuo na intencionalidade quando 
podemos individualizar a concreta e específi ca situa-
ção na qual se fez narrador desta ou daquela história. 
Por exemplo, mesmo se redacional, o quadro no qual 
Lucas ambienta as três parábolas do capítulo 15, com 
publicanos e pecadores que circundavam Jesus, e es-
cribas e fariseus que o criticavam severamente, pode 
ser considerado, pela confi rmação de outras passa-
gens, como as já citadas, circunstância real e decerto 
repetida, na qual o Nazareno tomou a palavra para 
relatar as mencionadas fi cções parabólicas. Um elo 
circunstancial que esclarece seu sentido.

Em geral, prescindindo dos quatro exempla de Lu-
cas, admitindo que sejam tais e não parábolas verda-
deiras e próprias, como diversos autores modernos 
consideram (por exemplo, Crossan), as parábolas 
de Jesus oferecem imagens dinâmicas de seu Deus. 
Arens disse muito bem: “Nelas se cristaliza sua ‘te-
ologia narrativa’” (p. 63). Mas, ao mesmo tempo, ali 
se revela uma certa imagem de Jesus mesmo; não 
no sentido de que ele fale diretamente de si mesmo 
— como também fora afi rmado, por exemplo, por E. 
Fuchs —, mas como o mensageiro e o mediador his-
tórico do Deus que suas parábolas representam. Na 
sua palavra e ação, desvenda-se o Deus dos perdidos, 
de sola gratia e de graça exigente, e que começou 
a fazer valer seu poder capaz de resgatar o mundo. 
Cristologia indireta, foi chamada (cf., por exemplo, 
Segalla) idêntica, nos conteúdos, à sua compreensão 
de evangelista do Reino vista anteriormente.

5.1. Busca dos perdidos e alegria pelo 

reencontro

De fato, com as exemplifi cações já citadas entra-
mos in medias res. E visto que se fez referência às pa-
rábolas de Lc 15, começamos com essas. Inspira-nos 
uma preciosa sugestão de J. Dupont: Jesus parabolista, 
muitas vezes e de modo original, justifi ca seu com-
portamento para com os pecadores fazendo apelo ao 
comportamento de Deus (Il metodo, p. 25). Quero in-
sistir no esclarecimento dos estreitos vínculos que os 
relacionam. Não somente este legitima aquele, mas 
se trata também de comportamentos qualitativamen-
te similares, sobre os quais se funda, além do mais, o 
valor jurídico de justifi cação: Deus se comporta com 
relação aos perdidos exatamente como faz Jesus. 
Com uma especifi cação ulterior: o comportamento 
de Deus não se acrescenta, seu, mas é encarnado no 
seu; Jesus é mediador histórico da acolhida divina de 
graça. Mas isso não é tudo: aquele comportamento 
de Deus — ao qual remetem os relatos parabólicos 
da ovelha e da moeda perdidas e do fi lho pródigo — 
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não é expressivo de misericórdia divina intemporal: 
sua encarnação na conduta de Jesus a historiciza, por 
um lado, e a defi ne escatológica, por outro. Nesse 
sentido: trata-se da intervenção de Deus nos dias de 
Jesus na Galiléia e na Judéia, e dirigida aos pecadores 
que este encontrava; sobretudo, é intervenção divina 
do dia no qual alvorece, nos gestos e na palavra do 
Nazareno, a hora da grande e defi nitiva reviravolta da 
história causada pelo poder libertador e salvador de 
Deus rei. Assim como a cura dos doentes psíquicos 
e físicos era expressão do poder régio divino espera-
do para os últimos dias: “Se eu expulso os demônios 
com o dedo de Deus, quer dizer que seu poder régio 
chegou até vós” (Q: Lc 11,20 e Mt 12,28), assim tam-
bém a solidariedade de Jesus para com os pecadores, 
solidariedade mesmo convivial (cf. Mc 2,15-17 e par.: 
à mesa com o publicano Levi e companhia similar), 
é gesto simbólico que encarna a realeza fi nal divina 
como poder que perdoa.

Mais em detalhe, nas primeiras duas parábolas de 
Lc 15, a ênfase cai sobre a busca da ovelha (subli-
nhada pela versão de Mateus) e da moeda e sobre 
seu alegre reencontro. A aplicação do terceiro evan-
gelista: “Haverá mais alegria no céu por um pecador 
que se arrepende que por noventa e nove justos que 
não têm necessidade de penitência” (v. 7. Cf. tam-
bém v. 10), parece desviar-se do sentido original do 
duplo relato: os protagonistas da dupla história são 
o pastor e a mulher, isto é, aqueles que procuram o 
que extraviaram. Este é objeto da atenção, não sujeito 
de ação. Além da “metáfora”, o que rege a história 
não é o pecador que reencontra a reta via, mas Deus 
que reencontra o perdido e se alegra disso, e faz isso 
mediante Jesus.

Em resumo, nos relatos do Nazareno não há qual-
quer indício de um processo de conversão, nem mes-
mo na parábola do fi lho pródigo. Este, antes de tudo, 
toma consciência, na miserável situação em que se 
encontra, do profundo abismo que o separa, não 
digo dos familiares do pai, mas mesmo dos operários 
que têm ali alimento e moradia: um simples dado da 
realidade, nada mais. Daí o propósito de regressar: 
“Me levantarei e irei para meu pai”: move-o um es-
tado de necessidade material. O terceiro elemento, à 
primeira vista, poderia fazer pensar em um arrepen-
dimento: “[...] e lhe direi: Pai, falhei (signifi cado de 
fundo subjacente do verbo hamartanein) contra o céu 
e contra ti; não sou mais digno de ser chamado teu 
fi lho; trata-me como a um de teus empregados”. Uma 
degradação imposta pelas regras jurídicas: dissipou a 
herança, anulou sua pertença à casa; pode somente 
pedir esmola. Não se trata de um verdadeiro arrepen-
dimento, porque este visa à plena recuperação da si-

tuação de familiaridade comprometida com o peca-
do e a infi delidade. O israelita, ciente da aliança que 
Deus realizou com o povo e de sua pessoal inserção 
por graça, quando falta à fi delidade, pode muito bem 
reinserir-se com sua atitude de penitência e os ritos 
conexos (cf. o nomismo pactual de Sanders). Aqui, 
pelo contrário, o pródigo não se põe no nível das re-
lações de amor, mas naquele mais baixo das relações 
de trabalho: como qualquer outro assalariado, ele 
pode realizar um serviço útil e o pai benefi ciar-se de 
outros dois braços de trabalho. De qualquer manei-
ra, o relato não gira em torno, na sua pointe, sobre 
quanto faz o pródigo. O fi lho pródigo é ativo somente 
no antefato: pedido da herança, abandono da casa, 
redução à fome: mas quando aparece ao longe é o 
pai quem age, e depois o irmão: ele é objeto passivo, 
podemos dizer. O parabolista, com efeito, não se pre-
ocupa em absoluto de anotar suas reações: estupor 
pela acolhida recebida, alegria pelo regresso à casa 
paterna, reconhecimento da imerecida graça. Nada: 
somente a comoção do pai, a alegria de toda a casa, 
a cólera do irmão.

Mas se a busca nas parábolas da ovelha e da mo-
eda é elemento determinante, porque somente ela 
conduz ao reencontro e à alegria conseqüente, deve-
mos nos perguntar porque o pastor e a dona de casa 
se empenharam, sem desistir, até o reencontro [não 
assim Mateus, que coloca o reencontro apenas como 
eventual: “se chega a encontrá-la”]. Em particular, a 
dona de casa se ativa e tudo ativa: acende a lampa-
rina, varre o quarto e busca a moeda perdida “com 
grande esmero” (epimelõs), “até encontrá-la” (v. 8), 
fórmula recorrente também no relato da ovelha ex-
traviada (v. 4) e indicativa de um buscar prolongado, 
que não cede e cessa somente com o reencontro. Por 
quê? Pelo valor venal da ovelha — assim o Evange-
lho de Tomé (n. 107), que identifi ca a perdida com a 
ovelha mais gorda e de mais alto valor — e da moeda 
perdidas? No relato do pastor se diz que este possuía 
cem ovelhas: uma desproporção material evidente 
entre uma e noventa e nove. Mas tal desproporção se 
reduz muito, até desaparecer, se pensarmos no valor 
“sentimental” de quanto foi perdido: o pastor, o bom 
pastor, está ligado às suas ovelhas, a cada uma delas. 
É motivado a buscá-la porque a ovelha está perdida, 
tem necessidade de ser rastreada e levada novamente 
ao redil, caso contrário, para ela é a morte. A neces-
sidade suscita o acudir em auxílio.

Pode-se conjeturar que no relato de Jesus não falta 
uma alusão alegórica a Deus pastor de seu povo. O 
profeta Ezequiel, no capítulo 34, se dirige aos maus 
pastores de Israel que “não reconduziram ao redil as 
ovelhas dispersas”, e em discurso direto os repreende: 
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“Não fostes em busca das extraviadas” (v. 4), profeti-
zando que Deus os substituirá como pastor bom: “Eu 
mesmo procurarei minhas ovelhas” (v. 11); “Buscarei 
a extraviada e reconduzirei ao redil a desgarrada” (v. 
16); “Eu salvarei minhas ovelhas” (v. 22). Há mútua 
pertença: “Vós, minhas ovelhas, sóis o rebanho de 
meu pasto, e eu sou vosso Deus” (v. 31).

Na história representada pelas parábolas se quer sig-
nifi car que Deus, em Jesus, busca os pecadores porque 
estão perdidos, têm necessidade de sua intervenção, 
caso contrário para eles é a morte, como diz o pai ao 
fi lho maior: o pródigo estava na morte e regressou, aco-
lhido pelo pai, à vida. Um prodígio a festejar! E também 
aqui, talvez, no Jesus parabolista passa diante da mente, 
e se traduz alusivamente no relato, a expressão de Eze-
quiel: “Eu não me comprazo na morte do pecador, mas 
quero que... viva” (Ez 18,23). Particular alegórico que 
converge com la pointe da parábola. Em breve, tudo é 
graça na iniciativa de Deus tomada mediante Jesus, que 
se fez comensal com os pecadores públicos e os publi-
canos desprezados.

Enfi m, o último dado parabólico: a alegria, uma 
alegria compartilhada. Deus se alegra pelo reencon-
tro de graça. Pode-se considerar que a dúplice para-
lela aplicação que lemos em Lc 15,7.10 da alegria 
que se faz “no céu”, “diante dos anjos de Deus”, não 
seja toda redacional e que o trabalho do evangelista 
tenha-se limitado a introduzir de modo sub-reptício 
e enfatizar a conversão do pecador, mas transmitindo 
sempre o tema originário da alegria. Além do mais, 
esta qualifi ca também o relato paralelo da ovelha 
desgarrada de Mt 18. Não se pense, por outra parte, 
que a tradição bíblica considere estranha a alegria em 
Deus. “Eu me alegrarei em Jerusalém, me regozijarei 
no meio do meu povo” (Is 65,19); “Como a alegria do 
esposo pela esposa, assim se alegrará teu Deus por 
ti” (Is 62,5); “O Senhor exultará de alegria por ti [...], 
se regozijará por ti com gritos de alegria” (Sf 3,17). 
Entre as inscrições nos estandartes dos combatentes 
na guerra escatológica de Qumrã se lê a seguinte: 
“Alegria de Deus” (1QM 4,14). Por sua parte, Fílon 
declara que a alegria está em casa somente em Deus 
(to khairein monõ-i theõ-i oikeiotaton estin:, Abr 202) 
e que ele se alegra pelas virtudes do homem (Somn 
2,178s). Sem falar da tradição grega que conhecia a 
alegria dos imortais: “Ó alegria, ó dos deuses gracio-
sa faísca” (Ésquilo, cit. em GLNT XV, p. 495).

Nas três parábolas, a alegria de Deus caracteriza-
se pelo reencontro dos perdidos, diremos pelo even-
to escatológico de graça em favor dos excluídos, em 
conformidade, como vimos, com a passagem citada 
de Ezequiel da complacência divina pela vida salva 
do pecador. E não somente: nas primeiras duas pará-

bolas de Lc 15, trata-se de alegria compartilhada; na 
terceira, de alegria familiar expressada em festa. Não 
parecem detalhes insignifi cantes, especialmente o 
segundo. O reencontro/perdão do pecador acontece 
não como fato privativo: trata-se de sua aceitação na 
esfera do poder régio de Deus, em comunhão com os 
demais benefi ciários. A alegria de Deus torna-se ale-
gria de todos quantos reencontram nele um irmão.

A dimensão comunial aparece com grande evi-
dência na parábola do pródigo fi lho, onde, junto 
com aquela do pai, essencial é a acolhida do irmão 
mais velho, convidado a participar da festa, a entrar 
na casa do banquete festivo. Convidado e solicita-
do com motivações válidas: “Era necessário” (edei), 
diz o pai, fazer festa pelo regresso do fi lho pródigo, 
uma passagem da morte à vida. Que necessidade? 
Nenhuma lei jurídica certamente a impunha; antes, 
no plano dos méritos e deméritos, devia ser excluí-
da. Foi a lei do coração do pai que a postulou. Não 
deverá o mais velho fazer própria essa lei de amor, 
abandonando a própria baseada sobre uma justiça 
distributiva: unicuique suum, ou também sobre a fra-
se “valor ao mérito”, que ele compartilha com fi lões 
consistentes de sua tradição hebraico-bíblica? Não é 
somente uma escolha puramente sentimental: fazer 
festa por um morto regressado à vida é compreen-
sível; se nos deixamos conduzir pelas “razões” do 
coração, então, torna-se obrigatório: “se devia fazer 
festa”. Releve-se a abismal distância da qual o irmão 
mais velho olha ao irmão: no diálogo conciso com 
o pai não o chama “meu irmão”, mas “este teu fi lho 
que consumiu (kataphagõn) tudo com as prostitutas”. 
Deverá ser o pai a reivindicar a irmandade: “este teu 
irmão”; certamente, se perdeu, mas foi reencontrado; 
resta, continuamente, irmão. E se o pai ordena que se 
deva fazer festa — alegria familiar compartilhada —, 
a reação do irmão mais velho é de ira (õrgisthë).

Como o tínhamos antecipado, a parábola fi ca 
aberta a diversos epílogos: o irmão mais velho en-
trará na casa para aceitar o irmão e festejar, ou não? 
Aos ouvintes resta representar o epílogo da história, 
avaliar a resposta do pai às contestações do fi lho mais 
velho e fazê-la própria. No subentendido diálogo 
com os duvidosos e os críticos, o parabolista objetiva 
convencê-los. Note-se bem: não é que a festa depen-
da do sim do irmão maior; ela já começou depois da 
acolhida do pai; mas resta completar a participação 
com a adesão do irmão mais velho. Uma participação 
importante, de qualquer maneira, porque a aceitação 
do pródigo por parte do pai na casa exige, para ser 
plena, a aceitação do irmão: fi liação e fraternidade.

Deus aceitou, na acolhida de Jesus, os pecadores 
sem lhes exigir nem conversão nem ritos peniten-
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ciais. Por essa razão os representantes da religiosida-
de judaica tradicional o contestavam em nome de um 
Deus que certamente perdoa o pecador, mas contan-
to que se converta e faça penitência; são convidados 
por Jesus a superar tal ponto de vista para abraçar a 
imagem de um Deus que, na hora extrema, que é a 
atual — na qual o parabolista atua e fala —, acolhe 
incondicionalmente, mediante ele, os pecadores e faz 
festa. Ele quer que “os justos” se associem a eles, por-
que esses foram reencontrados, regressaram à vida.

5.2. Acolhida com incondicionada graça

É somente uma explicitação de quanto se disse 
anteriormente e aparece evidenciada de modo emi-
nente na parábola mateana dos trabalhadores contra-
tados em diferentes horas da jornada (Mt 20,1-16). O 
relato se rege, por um lado, sobre o confronto entre 
quem trabalhou todo o dia e aqueles que trabalharam 
apenas uma hora, e, por outro lado, sobre a relação 
entre trabalho e salário. Seja como for, o protagonista 
indiscutido é o patrão: é ele que sai bem cedo na 
praça a contratar trabalhadores para sua vinha, com-
binando com eles o salário de um denário; o mesmo 
faz às nove, ao meio-dia e às três da tarde; sai pela úl-
tima vez às cinco, a última das horas que indicavam, 
então, a jornada laborativa, para contratar os últimos 
trabalhadores que permaneciam lá. Naturalmente, 
aqui, para obter o efeito surpresa, não se especifi ca o 
salário devido. O ponto alto da história está no mo-
mento do pagamento, e nisso o parabolista se mostra 
refi nado narrador: começa pelos últimos, a quem é 
dado um denário inteiro, a remuneração sindical de 
um dia inteiro de trabalho; e isso faz enciumar os 
primeiros contratados: esperavam mais, trabalharam 
muito mais. O critério da correspondência entre fadi-
ga e remuneração joga a favor da sua posição. Mas 
eis a surpresa inesperada: também a eles é dado um 
denário. A desilusão arma sua língua contestadora 
(goggyzzein): o patrão foi injusto ao tê-los equipara-
do (isous hëmin autous epoiësas), na questão de 
pagamento, com os últimos, os quais, como trabalha-
dores, não estiveram à altura deles, que suportaram o 
trabalho de um dia inteiro, ao passo que os últimos 
trabalharam somente uma hora. Díspares na fadiga 
e iguais na remuneração: que injustiça! Um grande 
mérito equiparado a um pequeno mérito!

Na resposta do patrão, temos o juízo do parabolista 
sobre seu surpreendente comportamento. Nenhuma 
injustiça para com os primeiros; antes, plena obser-
vância do acordo feito: um denário concordado, um 
denário dado. Do outro lado, bondade extrema para 
com os últimos: um denário por apenas uma hora de 

trabalho. Ou acaso não é a inveja que os move à con-
testação? Que este seja o sentido da expressão “olho 
mau”, aparece claro em um dito rabínico: “O olho 
mau: não se deve invejar outro por seu conhecimento 
da Torá” (ARN-A 16).

Se, como parece provável, Jesus se dirige a quantos 
lhe censuram a familiaridade acolhedora, em nome 
de Deus, com os pecadores, sem lhes solicitar prévia 
penitência, a parábola aparece clara: o parabolista 
justifi ca-se chamando em causa Deus, um Deus não 
ligado ao dogma da retribuição regido pelo cânon da 
correspondência entre trabalho e salário, obras do ser 
humano e remuneração, mas à lógica do puro dom. 
Não o código do devido, mas aquele do gratuito que 
rege seu comportamento nessa hora decisiva, na qual 
seu poder régio se aproximou da existência dos se-
res humanos e começou a irromper no presente. A 
acolhida dos pecadores se faz de modo totalmente 
incondicionado, sem qualquer primeiro passo deles. 
Sola gratia, diria Lutero, enfatizando o advérbio.

Também a parábola dos convidados à grande ceia 
de Q (Lc 14,15-24 e Mt 22,1-14) visa a isso. Mateus a 
transformou, com claras acentuações alegóricas, em 
ceia nupcial para o fi lho preparado pelo rei, mas é 
preferível a concorde atestação de Lucas e do Evan-
gelho de Tomé 64: é uma ceia feita por “um homem”. 
Os convidados de honra, chegado o momento de 
participar, declinam o convite levado pelo servidor. 
Secundário de novo é aqui Mateus, que fala de dois 
envios de diversos servidores, manifestamente os pro-
fetas. De fato, os convidados, três em Lucas, quatro 
no Evangelho de Tomé, os convidados de honra em 
Mateus, se escusam: empenhos urgentes os impedem 
de ir. Trata-se de motivações sérias em Lucas: um 
comprou um campo e deve ir vê-lo; outro comprou 
cinco juntas de bois e dever ir prová-las; um terceiro 
se casou. O mesmo se pode dizer da versão do Evan-
gelho de Tomé: o primeiro tem um encontro na tarde 
com comerciantes que devem lhe pagar uma dívida; 
o segundo comprou uma casa; o terceiro está empe-
nhado em preparar a grande ceia para o amigo que 
se casa; o último deve cobrar o aluguel dos inquili-
nos. Somente Mateus, secundariamente, narra uma 
incompreensível violência deles, mas é para identifi -
cá-los alegoricamente com os cidadãos de Jerusalém, 
castigados com o incêndio de sua cidade por parte 
dos romanos. Mas o hospedador não se dá por ven-
cido: ordena ao servidor que vá reunir pelas praças 
e estradas pessoas de todo tipo como comensais de 
sua mesa. Interessado pela temática da missão uni-
versalista ad paganos, Lucas duplica o envio do servi-
dor porque a sala deve fi car cheia. Mateus especifi ca 
que aqueles reunidos são bons e maus, em vista de 
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seu particular e redacional acréscimo: a expulsão do 
comensal encontrado sem o traje de festa (Mt 22,11-
13). O Evangelho de Tomé, tributário de seu radicalis-
mo social, coloca nos lábios do parabolista Jesus uma 
condenação dos convidados, unidos sob a qualifi ca-
ção de mercadores e comerciantes: “Não entrarão no 
lugar do meu Pai”.

Visto nas suas linhas essenciais, o relato rege-se 
manifestamente sobre o esquema da substituição dos 
convidados de excelentes atributos, que recusaram o 
convite, por gente comum. Pode-se conjeturar, com 
verossimilhança, que a parábola tome impulso de 
uma dúplice surpresa que caracterizou os resultados 
da missão do evangelista do Reino: de um lado, a re-
jeição de muitos judeus de estrita observância ou, de 
qualquer forma, de reconhecida fama no ambiente, 
e, de outro, a acolhida de párias da sociedade: gente 
simples e ignorante da Lei e da sabedoria, até mesmo 
pecadores públicos, como publicanos e prostitutas. 
Tal quadro está certamente implícito no canto de lou-
vor de Jesus ao Pai: “porque revelaste (apekalypsas) 
estas coisas [o mistério do Reino de Deus] aos peque-
ninos (nëpiois), enquanto permanecem escondidas 
aos sábios e aos inteligentes (sophõn kai synetõn). Sim, 
Pai, porque assim foi de teu agrado (eudokia)” (Q: Lc 
10,21 e Mt 11,25). O contraste entre os desprezados 
“pequeninos”, isto é, quantos carecem de sabedoria 
e de entendimento, e os privilegiados possuidores de 
sabedoria sublinha o privilégio dos primeiros: não 
por suas qualidades humanas ou espirituais, mas, pa-
radoxalmente, porque carecem delas, atiraram sobre 
si a benevolência (eudokia) de Deus Pai, encarnada na 
palavra e na ação de Jesus.

Uma situação que o desqualifi cava como autênti-
co mensageiro divino. Jesus responde com uma pa-
rábola, aludindo ao comportamento de Deus, que, 
com a rejeição dos privilegiados, pode fazer valer a 
efi caz chamada dos excluídos para gozar da graça do 
evento de seu poder régio. O banquete da salvação se 
realiza apesar de tudo, e os comensais são os menos 
dignos e, portanto, os mais benefi ciados da iniciativa 
divina mediada historicamente por Jesus. Como não 
aprovar a decisão de quem organizou a ceia?

5.3. Extraordinária chance oferecida

A hora atual, tempo decisivo oferecido pelo Deus 
de graça de Jesus, é evidenciada na parábola lucana 
da fi gueira estéril (Lc 13,6-9). Depois de ter plantado 
uma fi gueira na sua vinha, o proprietário foi procurar 
os frutos, mas em vão. Já fazia três anos que sua ex-
pectativa era desiludida. Decidiu, portanto, ordenar 
ao arrendatário que a cortasse. Mas este lhe diz: “Pa-

trão, deixa-a ainda este ano; vou cavar em volta e pôr 
adubo para fazê-la frutifi car. Se não der frutos, sem 
dúvida a farás cortar”. À fi gueira é concedido, ainda, 
um ano de tempo, a última possibilidade. Uma dila-
ção providencial que lhe evita a súbita derrubada.

Qual o contexto concreto do relato de Jesus? Com 
probabilidade se pode referir à decisiva diferença en-
tre Jesus e João Batista: este anunciava ameaçadora-
mente o juízo iminente de Deus contra Israel, e exor-
tava a aferrar a última ocasião para livrar-se dele: a 
conversão e o rito batismal. Jesus, ao contrário, anun-
cia a iniciativa última de Deus para salvar, diante da 
qual se impõe a exigência de crer e confi ar-se ao seu 
mensageiro. A última hora é uma hora de graça de 
Deus, não de mobilização moral do ser humano per-
dido. Aos seus ouvintes, o Nazareno traz a Boa-Notí-
cia: o presente é o tempo da incondicionada e decisi-
va graça divina. Uma graça exigente, como veremos: 
se não produz fruto, tampouco essa vez, a fi gueira 
será, inexoravelmente, cortada. O juízo não chega 
em primeiro plano, mas somente no fi nal, quando a 
extrema oferta é culpadamente rejeitada.

Que o presente seja o tempo da iniciativa salví-
fi ca decisiva do Deus de Jesus aparece também nas 
duas parábolas paralelas, talvez tais também na ori-
gem, mesmo se o Evangelho de Tomé as separe: a 
do tesouro descoberto no campo e a do comerciante 
de pérolas preciosas. A interpretação dos estudiosos 
varia segundo o ápice dos relatos, seja na descoberta 
do tesouro e da pérola (por exemplo, Jüngel e We-
der), seja na decisão subseqüente dos descobridores 
de privar-se de tudo a fi m de entrar na sua posse (por 
exemplo, Dupont). Parece-me que a dinâmica das 
narrações esteja no vínculo de ambos os momentos: 
descoberta e determinação a apropriar-se do tesouro 
e da pérola. Contanto que não se fale de sacrifício e 
de renúncia: ambos os descobridores fazem o que 
qualquer um faria no lugar deles: como não agarrar 
uma oportunidade única? Que signifi ca o que pos-
suem diante do valor inestimável do tesouro e da pé-
rola preciosíssima? Um nada diante do tudo. Note-se 
também, no relato do tesouro, o motivo da alegria do 
descobridor. Ele é literalmente arrastado à ação: es-
conder o tesouro, a propriedade, comprar o campo, 
entrar na posse do tesouro. O acento recai sobre a 
descoberta que não é resultado de uma meticulosa e 
cansativa busca, mas fruto da fortuna e da boa sorte. 
O tesouro e a pérola são dons, não conquistas autô-
nomas. Aquilo que segue à descoberta é previsível, é 
óbvio: agarrar a chance oferecida.

Além da “metáfora”, a hora atual na qual Jesus se 
apresenta mensageiro da Boa-Notícia do Reino de 
Deus é, para seus ouvintes, a ocasião propícia que 
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decide seu destino. O Evangelho é, ao mesmo tempo, 
oferta de salvação e apelo à alegria, uma alegria que 
irrompe e arrasta à aceitação. Anteriormente, já nota-
mos que o poder régio de Deus não se impõe à força, 
mas é proposto como sumo e beatifi cante bem à aco-
lhida confi ante e sem reservas. Se, ademais, fi zermos 
referência às bem-aventuranças de Jesus — que são 
feliz proclamação, convite à felicidade e sua partici-
pação afetiva à alegria dos “pobres”, porque com a 
intervenção libertadora de Deus fi ca ao alcance da 
mão a cessação da sua “pobreza” —, temos um co-
erente contexto de nossas duas parábolas. Com uma 
nota específi ca: o parabolista fala de descobrimento 
atual, não futuro: o tesouro e a pérola são colocados 
por graça diante dos olhos dos ouvintes. Os ouvin-
tes devem tomar conhecimento disso e regular-se de 
conseqüência, deixando-se levar nas asas da alegria 
do descobrimento. Em resumo, disse otimamente 
Weder: “As duas parábolas em questão revelam ao 
ouvinte de Jesus a relação entre Reino de Deus como 
agens e o ouvinte como re-agens” (p. 174).

Em tal prospectiva, impõe-se a leitura da surpreen-
dente parábola do administrador desonesto (Lc 16,1-
8): uma ação de patente engano representativa da 
“história” do Reino! O relato nos permite sublinhar 
a inadequação de uma abordagem que pensa ter no 
capataz desonesto a imagem de Deus. A comparação 
é entre as duas histórias e o ponto focal está na esper-
teza e habilidade do administrador, embora vigarista, 
lúcido na análise da situação e determinado a encon-
trar uma solução satisfatória. Acusado ante o patrão 
de dissipar seus bens, deve prestar contas e deixar o 
cargo: uma situação difi cílima. Como sair dela? Ter-
minar como camponês que cava a terra ou fazer de 
mendicante que pede esmolas? Impossível e desonro-
so. Sabe ele o que deve fazer para salvar-se: passar a 
honroso serviço de um dos devedores de seu patrão. E 
aqui se demonstra habilíssimo, uma habilidade astuta 
e moralmente reprovável, mas, mesmo assim, habi-
lidade. Falsifi ca, portanto, as contas reduzindo sen-
sivelmente o total do que os devedores devem a seu 
patrão: nas novas faturas, cem barris de óleo tornam-
se cinqüenta e cem medidas de trigo são reduzidas a 
oitenta. Um perfeito cálculo oportunista para ter uma 
via de saída aceitável. Agiu com destreza em uma 
situação de extrema emergência. Por isso, parado-
xalmente, o patrão o louva, relevando que “os fi lhos 
deste mundo são mais sábios que os fi lhos da luz”.

Além da “metáfora”, pela palavra e a ação de Jesus 
a hora atual é a decisiva, a hora do evento de Deus 
que faz sentir na história o peso de seu poder régio 
de libertação e salvação. Se o Batista exortava a fazer 
penitência e submeter-se a seu batismo, para Jesus a 

hora atual é ainda mais determinante para o desti-
no da vida do ser humano: não a deixar passar, mas 
abrir-se na confi ança a tal evento de graça e confi ar-
se também no seu autorizado mensageiro. Bultmann 
diria: o ser humano é colocado em estado de decisão, 
uma decisão suscitada, porém, pela própria iniciativa 
divina: abrindo um futuro de salvação, rende possí-
vel e realizável a decisão de confi ar-se alma e corpo. 
Carpe diem, diríamos, se o célebre dito não estivesse 
viciado, originariamente, por signifi cados hedonistas; 
sem dizer que nas fi cções parabólicas de Jesus a oca-
sião propícia, o dies, é dom de graça de Deus, não 
fruto do acaso.

5.4. Graça exigente

Já nas parábolas mencionadas, à graça correspon-
de a exigência, uma demanda porém alegre, não de 
sacrifício nem mesmo de renúncia, porque, na reali-
dade, renunciatária teria sido a escolha de não fazer 
nada. Tratou-se, ao invés, de uma troca totalmente 
favorável para quem adquiriu o tesouro e a pérola. 
Em breve, diante do descobrimento, é preciso apenas 
estender a mão, nada mais. A respeito disso, Jüngel 
cita Fuchs, que comenta a parábola falando de “pura 
passividade humana com relação ao agir de Deus, 
porque Deus já realizou tudo” (p. 178). Ao contrá-
rio, na parábola mateana do sátrapa desapiedado (Mt 
18,23-35), não se trata de pura e simples aceitação do 
dom. De fato, o ponto focal ao qual visa o relato é a 
reação do perdoado a tanta graça e quanto consegue 
dela. Mas não acredito que se deva confi nar nos limi-
tes de um puro antefato o perdão recebido do sátrapa 
endividado até a raiz dos cabelos. Porque é a partir 
da graça recebida que se desencadeia a exigência de 
fazer-se perdoador: “Perdoei-te toda aquela dívida 
porque suplicaste; não devias também tu ter piedade 
de teu colega, como eu tive de ti?”. Tudo oscila na 
correspondência entre as duas situações: eu contigo, 
tu com o colega; eu te perdoei, portanto também tu 
deverias fazer o mesmo, ter piedade dele como eu 
tive piedade de ti. A simetria, como exigência inter-
na à realidade do perdão foi, ao invés, anulada pelo 
perdoado: encontrando-se na mesma situação do rei 
e com o colega na sua própria condição de devedor, 
interrompeu a lógica moral que une a experiência re-
cíproca: ser perdoado e perdoar. Já destacamos que 
nenhuma lei impunha e impõe tal conseqüência. É 
um dever moral, ou melhor, coerência com a própria 
nova experiência de perdoado. De qualquer forma, 
para um perdoado negar o perdão pedido, quer di-
zer, negar-se a viver em conformidade com o dom do 
perdão, do perdão correspondido, signifi ca regressar 
ao passado, não viver como perdoado, mas sob o sig-
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no da lógica férrea do crédito e do débito, o débito 
a pagar e o crédito a exigir a todo custo. De homem 
acabado como era, o sátrapa se encontrou, por graça 
recebida, homem que regressou à vida, não porém 
a um viver qualquer, mas a uma existência livre das 
lógicas férreas do devido e do exigido: livre, ativa-
mente, por relações humanas identifi cadas pelo in-
tercâmbio do dom, em conformidade, precisamente, 
do código do gratuito. Isso o tinha salvado, e isso o 
deve motivar para salvar o colega.

Não faltam exegetas que, apelando à conclusão 
do relato, consideram a parábola representativa do 
juízo divino: “E seu patrão fi cou cheio de cólera e o 
entregou aos carcereiros até que não tivesse restituí-
do toda a dívida”, um modo de dizer “para sempre”. 
E se reforçam também com a aplicação fi nal: “Assim 
também meu Pai celeste fará convosco, se cada um 
de vós não perdoar de coração seu irmão”. Mas esta 
é da mão do evangelista, interessado no tema do ju-
ízo entendido como horizonte ameaçador para fazer 
valer suas prementes exortações morais a uma comu-
nidade apática e necessitada de sacudida espiritual. 
Na realidade, o ápice da parábola se encontra todo 
e somente nas palavras do rei citadas anteriormente: 
eu te perdoei, também tu devias perdoar. Aquilo que 
segue é apenas um modo para fazer valer tal graça 
divina exigente: está em jogo o próprio destino do 
interessado. A radicalidade do perdão conseguido 
determina uma similar e radical exigência de perdão 
ativo. Aquele foi fundamentador de vida, mas isto 
também é: dois lados da mesma moeda.

5.5. “Domínio” régio, agora e no futuro

No capítulo anterior, vimos como presente e futu-
ro são as duas dimensões correlacionadas do poder 
régio de Deus anunciado por Jesus, mas também re-
latado nas parábolas da semente que cresce sozinha 
e daquelas do grão de mostarda e do fermento. Ago-
ra, iremos prosseguir nessa linha analisando as pará-
bolas do joio e da rede da pesca, paralelas, e do se-
meador. Começamos com esta, atestada em Mc 4,3-8 
(e par.) e no Evangelho de Tomé (n. 9). O confronto 
pode proporcionar-nos um relato substancialmente 
fi el ao originário de Jesus.

É a história de um semeador que lança sua semen-
te: uma parte cai sobre o caminho e as aves comem 
as sementes; uma outra termina em terreno pedrego-
so e as sementes não conseguem lançar raízes para 
baixo nem espigas para o alto (Tomé); outras semen-
tes ainda caem no meio dos espinhos e, ao despontar, 
as hastes são sufocadas; enfi m, outras sementes caem 
sobre terreno bom e produzem fruto abundante: ses-

senta e cem por um (Tomé), trinta, sessenta e cem por 
um (Mc; Mt em ordem inversa), o cêntuplo (Lc). O 
relato rege-se sobre o contraste, dentro da própria se-
meadura, entre as sementes que permaneceram sem 
fruto e sementes, ao invés, frutíferas, ou melhor, entre 
insucesso e sucesso do camponês. São as duas faces 
do mesmo trabalho, que, no fi m, premia o semeador: 
lançou com generosidade sua semente no terreno e, 
não obstante diversos acidentes, poderá colher com 
abundância. Na sucessiva explicação da parábola, as 
redações sinóticas deslocaram o acento sobre os di-
versos tipos de terreno que recebem a semente (Mc 
4,13-20 e par.). Mas no relato como se nos apresenta, 
o protagonista é o semeador e seu trabalho.

A parábola torna-se clara no contexto da missão 
de Jesus, que conheceu insucessos e fracassos, so-
bretudo com pessoas de reconhecida fama espiritual. 
Como se poderia considerá-lo confi ável na procla-
mação do Reino se o poder régio de Deus por ele 
anunciado não se manifesta vitorioso e triunfante 
contra todo tipo de obstáculo? Está em jogo a própria 
causa de Deus: um mensageiro que ninguém atende 
corrói a própria credibilidade da mensagem. Pode-se 
pensar em uma crise de credibilidade, talvez depois 
de um momento de inicial entusiasmo: muito gran-
de o Reino de Deus para ser, de algum modo, visí-
vel na ação e na palavra de Jesus. Nenhuma ilusão 
mas também nenhum derrotismo — é sua resposta. 
O Nazareno, com essa parábola, deseja adquirir cre-
dibilidade: certo, nenhum avanço triunfante do Rei-
no, mas, não obstante tudo, ele “é uma realidade em 
marcha” (C. Ferrière, cit. em Dupont, Il metodo, p. 
19). Haverá uma explosão fi nal e irrefreável. Agora 
é grandeza contrastável e até mesmo rejeitada, mas 
não por isso se deve ser derrotista: os inícios, embora 
poucos fecundos, são, mesmo assim, sinal e garantia 
do futuro. Hoje, é tempo da fatigosa semeadura que 
levará, apesar dos obstáculos e fracassos, a uma fl o-
rescente colheita. Desvela-se ali a confi ança de Jesus 
evangelista do Reino e, juntamente, o chamado aos 
seus ouvintes para terem sua mesma confi ança: uma 
spes contra spem, diria Paulo.

Presente e futuro do poder régio de Deus anuncia-
do por Jesus são os dois pólos da história do Reino re-
presentada também nas duas parábolas paralelas de 
Mateus: a do trigo e do joio e a da rede de pesca. Na 
primeira, presente também no Evangelho de Tomé (n. 
57), o ápice do relato está no intercâmbio de palavras 
e de valorações entre os operários e o patrão: aque-
les propõem extirpar imediatamente o joio que fez 
sua aparição pela ação perturbadora de um impreci-
so inimigo, mas o patrão exclui essa possibilidade, e 
com motivação validíssima: seria um desastre para as 
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hastes de trigo que, intrincadamente misturadas com 
o joio, terminariam por ser arrancadas com este. A 
solução é esperar pela maturação; então se poderá 
fazer a seleção, lançando o joio para queimar e co-
locando o trigo nos celeiros. O Evangelho de Tomé 
omite o diálogo, mas registra a posição do patrão que 
se opõe aos operários, aqui pela primeira vez indica-
dos por um indeterminado “vós”: “Não arranqueis o 
joio para que não arranqueis com ele também o tri-
go”. Além disso, o apócrifo mostra-se interessado so-
mente na sorte do joio, que no tempo da colheita será 
arrancado e queimado. Mas, assim fazendo, limitou a 
um pólo o relato construído sobre dois: do trigo e do 
joio. É preferível a versão de Mateus.

No capítulo precedente, afi rmamos que na tradi-
ção hebraica o símbolo religioso real estava unido ao 
judicial: o poder de Deus era entendido com duas 
faces, de salvação para uns e de ruína para outros. 
Em outros termos, esperava-se que ele operasse a de-
fi nitiva separação entre bem e mal, e entre bons e 
maus, para o triunfo daqueles e a perdição destes. 
Nesse contexto compreende-se que a não-vinda do 
juiz último enfraquecia muitíssimo a posição de Jesus 
evangelista do Reino; antes, deixava-a insustentável, 
causando talvez defecções e, de qualquer modo, re-
forçando as dúvidas e as negações de não poucos. 
Em uma palavra, ele devia encontrar-se diante de 
uma posição maximalista, do tipo “tudo e súbito”: se 
o profeta de Nazaré anuncia o Reino como aproxi-
mado e irrompente na história, onde está a redenção 
do mundo e a separação nítida entre o bem e o mal, 
com a conseqüente criação de uma comunidade hu-
mana de puros, de um povo de somente fi lhos da luz, 
como era o anseio dos essênios, mas também a espe-
rança dos círculos que estão implícitos nos Salmos de 
Salomão? Mais uma vez, o parabolista deve especifi -
car sua posição, visualizada naquela sábia decisão 
do patrão, contra aquela imprudente dos operários 
impacientes: é verdade que o poder régio de Deus 
faz sentir sua força sobre o presente conferindo-lhe a 
abertura a um futuro positivo que já irrompe na his-
tória, mas em forma de extrema “pobreza”; por isso 
não acontece ainda o resgate do mundo, nem temos 
a separação judicial que está por vir. Agora é o tem-
po da mistura entre bem e mal, de um mundo como 
corpus mixtum com o poder de Deus rei germinante 
junto aos poderes opostos, ainda muito infl uentes. 
Somente na explosão futura do Reino o joio será se-
parado do trigo, precisamente no tempo da colheita, 
metáfora tradicional bíblica do juízo fi nal (cf. Is 17,5; 
Gl 4,13; cf. Ap 14,14-20).

Totalmente paralela a parábola da rede de pesca 
(Mt 13,47-48), baseada no duplo momento: pesca com 

todo tipo de peixes pegos na rede, separação entre pei-
xes comestíveis e não. A versão do Evangelho de Tomé 
(n. 8) parece reelaborada sobre o esquema binário da 
preferência pelos cristãos dotados de elitista conheci-
mento religioso e do desprezo por aqueles “carnais”: 
um pescador retira à beira a rede cheia de pequenos 
peixes; mas, depois, entre estes descobre um grande 
peixe; então joga aqueles e escolhe para si o maior.

Em síntese, as parábolas aqui mencionadas e as 
analisadas no capítulo anterior esclarecem a idéia 
que Jesus tinha-se feito do Reino de Deus, para o qual 
operativamente vivia: evento real no seu hoje mas 
em fi gura de pequenez extrema, grão de mostarda e 
punhado de fermento; poder misturado com outros 
poderes opostos — parábolas do joio e da rede de 
pesca — no presente, mas com um futuro explosivo 
e triunfante, portador da redenção do mundo. E entre 
os dois extremos não há somente contraste, mas tam-
bém continuidade, porque os inícios balbuciantes da 
hora atual são sempre promessa factual do futuro: os 
primeiros raios de sol anunciam que haverá, certa-
mente, o meio-dia. A confi ança é possível como con-
fi ante é aquele semeador que lança com generosidade 
sua semente no terreno e aquele outro que, uma vez 
semeado o campo, regressa tranqüilo para casa na 
espera que a natureza faça sua parte; somente na co-
lheita se pedirá, ainda, sua ação. Certeza de que à se-
meadura segue a colheita, um processo “milagroso”.
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Thomas Merton: um precursor da
espiritualidade da libertação

Getúlio Antônio Bertelli*

Resumo: O autor introduz-nos no pensamento de Thomas Merton (1915-1968), um dos 
mais conhecidos mestres de espiritualidade do século XX. Defende que sua importância 
consiste no fato de ter unido mística e compaixão, seguimento de Jesus e profecia, oração 
e ação, tornando-se, assim, um dos precursores da teologia e da espiritualidade da liber-
tação. Nas palavras de Lawrence Cunningham, um dos maiores peritos da obra mertonia-
na: “Num sentido muito real, Thomas Merton foi um teólogo da libertação avant la parole”.
Palavras-chaves: Thomas Merton; compaixão; espiritualidade; solidariedade; libertação

Algumas formas de espiritualidade
Thomas Merton (1915-1968) foi um dos mais co-

nhecidos mestres de espiritualidade do século XX. 
Sua importância para hoje consiste no fato de ter 
unido mística e compaixão, seguimento de Jesus e 
profecia, oração e ação, tornando-se, assim, um dos 
precursores da teologia e da espiritualidade da liber-
tação. Lawrence Cunningham, um dos maiores pe-
ritos da obra mertoniana, assim se expressa: “Num 
sentido muito real, Thomas Merton foi um teólogo da 
libertação avant la parole”.1 Ensinava que para além 
do mistério (mística) está a compaixão; que lutar em 
favor da paz, da justiça e da integridade da criação é 
parte constitutiva da espiritualidade; que o falar sobre 
Deus, silenciando sobre a Guerra do Vietnam (hoje, 
no caso, do Iraque), seria uma blasfêmia.

Também se empenhou em superar o abismo exis-
tente entre a América do Norte e a do Sul mediante a 
solidariedade. Concretamente, ele o fez como forma-
dor de opinião, escrevendo para os maiores jornais 
dos EUA, e também no diálogo e na correspondência 
com intelectuais e escritores latino-americanos (em 
especial com Ernesto Cardenal), dos quais traduziu 
as obras, tornando-as disponíveis ao mundo angló-
fono. Merton até pensava em fundar um mosteiro 
na América do Sul, não só como testemunho de po-
breza e inserção nos meios populares, mas também 
como forma de reparar as injustiças cometidas pelo 
imperialismo norte-americano. Roma impediu um tal 
projeto. Foi Ernesto Cardenal, ex-noviço e amigo de 
Merton, quem concretizou o sonho, fundando uma 
comunidade monástica na ilha de Solentiname, num 
lago vulcânico da Nicarágua. O ditador Somoza, po-

rém, bombardeou a fundação, considerando que era 
revolucionária. Cardenal sobreviveu e entrou para a 
Frente Sandinista, primeiro como seu capelão, depois 
como ministro da cultura.

Apesar de não concretizar seu desejo, Merton 
pode ser considerado precursor da teologia e da espi-
ritualidade da libertação, seja diretamente, com Dan 
Berrigan, Ernesto Cardenal ou Rosemary Ruether, seja 
indiretamente, com Frei Betto e outros. O precursor 
assenta as bases e aponta o caminho sobre o qual 
outros, respectivamente, vão construir e seguir. Frei 
Betto conheceu a obra de Merton através de dom Ti-
móteo Amoroso, correspondente e tradutor das obras 
mertonianas no Brasil. Foi por meio de Merton que 
aprendeu não só a seguir, mas a apaixonar-se por 
Deus, que se tornou, então, um caso de amor em sua 
vida.

A espiritualidade da libertação nasceu da com-
paixão diante do oceano de sofrimento que afl ige a 
humanidade. Não só da compaixão, pois seria senti-
mentalismo. À compaixão ela busca unir a sabedoria, 
para discernir as causas da opressão e exclusão, e 
a coragem, para transformar a realidade. Busca res-
ponder à pergunta básica: que signifi ca ser seguidor 
de Jesus no continente latino-americano, a um tempo 
cristão e empobrecido em sua esmagadora maioria, 
e num mundo de injustiça e exclusão? Ela, então, 
busca unir mística e profecia para realizar o projeto 
libertador de Deus na história, a utopia do Reino.

A teologia da libertação mergulha fundas raízes na 
Bíblia, tomada em sua totalidade. Mas tem preferên-
cia por certos livros que falam diretamente da vida 
do povo, como o do Êxodo, que perfaz seu itinerá-
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rio espiritual. Também o livro da Sabedoria, porque 
resgata a sabedoria popular carregada de resistência 
e solidariedade, e animando na prática os mutirões 
contra a fome. O itinerário espiritual de Frei Betto, 
por exemplo, foi profundamente infl uenciado por 
Merton, como já apontamos.

Perceber o oceano do sofrimento levou muitas pes-
soas da Igreja, antes conservadoras, a converterem-se 
à compaixão. Entre outros, dom Oscar Romero e mui-
tos bispos que, em contato com a realidade do povo, 
se converteram à causa da libertação. Um tal com-
promisso libertador “restaura ao Evangelho a credibi-
lidade que ele tinha no início e nos grandes períodos 
de santidade e testemunho profético na história”.2

Na medida em que critica a ilusão de ser a Amé-
rica do Norte o paraíso terrestre, Merton procura 
desvincular os destinos da Igreja dos interesses do 
governo norte-americano e seu atrelamento com o 
mundo ocidental. Para Merton, é importante provar 
duas coisas, a saber:

Primeiro, que a Igreja não está comprometida em se-
guir o Pentágono e o Departamento de Estado em lugar 
nenhum, muito menos nos assuntos da América Latina. 
Segundo, que a Igreja tem algo próprio muito defini-
do e relevante a dizer sobre as dimensões humanas da 
questão latino-americana. 3

Já na década de 1960 surgem dentro dos EUA mo-
vimentos de resistência, desmascarando a opressão 
e discriminação presentes dentro do próprio país. 
Surge o movimento pelos direitos civis e dos negros. 
Crescem os movimentos contra a guerra e a corrida 
armamentista, contestando a pretensão do governo 
de ser o guardião da liberdade e democracia no mun-
do. Tais movimentos surgem em grande medida nas 
universidades, que não querem mais ser cooptadas 
para pesquisas militares fi nanciadas pelo Pentágono. 
Na década de 1960, abalam-se os fundamentos polí-
ticos e culturais do Ocidente. Merton esteve profun-
damente envolvido com esses movimentos, dos quais 
em grande medida é o inspirador.

A teologia da libertação surge dentro de um con-
texto histórico bem concreto. Lembramos algumas 
etapas fundamentais: A década de 1950 foi carac-
terizada por grande otimismo. A economia norte-
americana se recuperou da Grande Depressão. O 
governo norte-americano se autoproclamou defensor 
da liberdade e da democracia no mundo. Vigorava 
um modelo econômico desenvolvimentista, que era 
imposto aos outros países, com a ajuda dos EUA, se 
quisessem superar o subdesenvolvimento. Mas esse 
modelo criou dependência e aprofundou o abismo 
entre países ricos e pobres.

Num tal contexto, as igrejas cristãs não podiam 
fi car indiferentes. Ou se apegavam aos privilégios 
concedidos pelos poderes constituídos, ou assumiam 
o clamor do povo, com todas as conseqüências que 
isso implica, como a possibilidade do martírio. Uma 
parte signifi cativa da hierarquia, do clero e do Povo 
de Deus assumiu tal luta.

As década de 1980-1990 viram o fi m das utopias 
e a noite escura dos pobres. Caiu o socialismo real, 
cujo símbolo foi a queda do Muro de Berlim. Tam-
bém fracassou a revolução sandinista na Nicarágua, 
onde a solidariedade foi vivida concretamente por 
milhares de jovens que se dedicavam durante sema-
nas e meses ao trabalho de alfabetização de campo-
neses e índios nas montanhas da costa Atlântica e na 
colheita de café, ajudando os pobres nos lugares re-
tirados, sem receber qualquer remuneração. Por todo 
o continente viu-se uma guinada à direita, cuja causa 
vinha de fora.

A política belicista de Reagan contribuiu para isso 
(fi nanciando a contra-revolução na América Central 
e do Sul e fi nanciando inúmeras seitas que desceram 
do Norte, procurando abafar o clamor por libertação 
e alienar o povo). Sem verdadeira experiência mística, 
o que seria uma ameaça às suas pretensões religio-
sas, os líderes religiosos evangelicais buscam manter 
a (des)ordem constituída e defender uma ideologia 
da prosperidade, baseada no modelo norte-america-
no, respaldados por imensa ajuda econômica. Essas 
seitas alienantes que invadiram nosso continente pre-
gam uma religião individualista, intimista e de pleni-
tude intramundana e intrahistórica.4

Não por último, a ditadura da mídia, introjetando 
por toda a parte, até mesmo nas favelas e nos cantos 
mais distantes do país, os contravalores do consumo 
e da ideologia norte-americana. Seu agente passou 
a ser o mercado, que promete a visão beatífi ca do 
consumismo e da satisfação imediata.5

Por outro lado, a mídia fornecia um elemento fun-
damental da vida humana, que a luta e resistência 
não conseguiram dar: a beleza, o sonho, a fantasia de 
viver, ao menos nas novelas, o mesmo padrão de vida 
dos ricos. Destarte, a hora da novela das oito tornou-
se sagrada, esvaziando as ruas, e impedindo qualquer 
evento religioso programado para essa hora. A TV tor-
nou-se um substituto da religião. A linguagem religio-
sa foi seqüestrada e aplicada aos ídolos do esporte, 
das novelas e da moda (“consagração do time”, “je-
jum de gols”, “ressurreição do ídolo” etc.).

Se nas décadas de 1960-1980 havia uma maior 
abertura ao mundo, uma vontade de transformar a 
realidade, na década de 1990 parece que as pessoas 
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tenderam a voltar-se para dentro de si mesmas. Isso 
pareceu suprir uma lacuna deixada pela teologia da 
libertação, que aparentemente não se preocupava 
muito em construir a pessoa, a ajudá-la a integrar sua 
afetividade, e a abrir-se para a dimensão da beleza. 
Agora, porém, a teologia da libertação busca adaptar-
se a essa nova realidade, ajudando a construir e liber-
tar a pessoa, valorizando a gratuidade do lúdico na 
celebração e na contemplação. Dom Pedro Casaldá-
liga sintetiza muito bem esse empenho quando diz: 
“Toda pessoa sente um chamado para voltar-se a seu 
interior, tomando consciência de seus próprios alicer-
ces pessoais, para apalpar de vez em quando a rocha 
sobre a qual se assenta a sua vida, para saborear as 
certezas profundas que alimentam seu caminhar”.6

Ao propor uma tal tarefa, ele nos insta a superar 
a cultura consumista por uma cultura contemplativa, 
que vença a desagregação, a infelicidade, o vazio da 
pessoa humana e dar atenção a aspectos descuida-
dos, recompondo o mundo interior. Isso ajuda a se-
guir em frente na luta e a oxigenar a existência.7

Resumindo: a teologia da libertação, enquanto 
pura refl exão, é insufi ciente. Precisa de uma espiri-
tualidade da libertação, que é uma vida qualifi cada 
pelo Espírito, o qual liberta de tudo o que impede 
viver como fi lhos e fi lhas de Deus e nos liberta para 
amar e entrar em comunhão com Deus, com as irmãs 
e irmãos de caminhada e com a ecologia. É a forma 
de viver o Evangelho em solidariedade, fruto de expe-
riência espiritual intensa, de encontro com o Senhor 
que se transforma em compaixão e ação. Supõe gra-
tuidade e conversão. Gratuidade da oração, medita-
ção e contemplação, e conversão ao próximo.8 E su-
põe também resistir aos poderes de morte presentes 
na cultura atual. É o que veremos a seguir.

A espiritualidade da resistência: a 
dimensão espiritual da não-violência

Merton fala claramente em espiritualidade da 
resistência (Fé e violência, 3), apresentando como 
modelos Jesus, Martin Luther King, Gandhi, Simone 
Weil, padre Alfred Delp, sj, Franz Jagerstatter e, não 
por último, Dietrich Bonhoeffer. Tais modelos resisti-
ram aceitar passivamente a violência cometida pelos 
poderes constituídos, mesmo com o aval da hierar-
quia católica e protestante, que respaldava um gover-
no ateu e opressor como o de Hitler (Bonhoeffer e a 
Igreja Confessante formam honrosa exceção).

A teologia da libertação descobre os mecanismos 
de exclusão e a espiritualidade da libertação redesco-
bre a experiência fontal do encontro de Jesus com o Pai, 

seu amor compassivo-maternal preferentemente pelos 
pobres e excluídos. Por isso Merton escreveu: “Uma 
teologia do amor não pode ser sentimental... nem ser-
vir aos interesses dos ricos e poderosos, justifi cando 
suas guerras, sua violência e suas bombas, e ao mesmo 
tempo exortando os pobres e desfavorecidos a prati-
car a paciência, mansidão, e suportar o sofrimento”.9

A espiritualidade de resistência, em Merton, mer-
gulha suas raízes na atitude dos profetas, de Jesus e 
também na atitude dos pais e mães do deserto. Elas e 
eles resistiram ao modelo de sociedade imperial de-
cadente e a um modelo de Igreja que se sentia à von-
tade nele, idolatricamente.10 Quando o cristianismo 
se tornou a religião ofi cial do Estado, no século IV, a 
utopia profética de Jesus fi cou degenerada, margina-
lizada e esquecida. Elas e eles não negavam a bonda-
de da criação. No século XI, surgiu o movimento dos 
eremitas leigos, que pregavam aos pobres e abando-
nados, quando não havia pregadores ofi ciais. Foram 
os precursores dos franciscanos.

Merton fez de sua vocação monástica, sacerdotal 
e eremítica um foco de resistência não-violenta con-
tra a violência e injustiça presentes no mundo. Foi no 
estudo profundo da Bíblia que ele descobriu as bases 
de uma teologia da libertação e da resistência. Ela é 
um convite a resistir aos poderes desumanizadores e 
opressores, confi ando na promessa oculta de Deus 
mais do que nas alianças políticas.11 Resistir à adora-
ção dos ídolos do cinema, do esporte e do sucesso. 
Resistir à ilusão de uma plenitude intramundana sem 
Deus. Eis a contrapartida de uma dedicação integral 
a Deus (1Rs 8,60-61), com paixão infi nita. Ele insiste 
em que os destinatários da mensagem libertadora são 
preferentemente os pobres, excluídos, oprimidos e 
desfavorecidos. Nesse sentido até a escatologia mís-
tica e revolucionária de Marx tem bases na longa tra-
dição profética.

Merton também inspirou a espiritualidade da re-
sistência, com sua prática da não-violência, que os 
seus seguidores levaram adiante em várias frentes: 
passeatas contra a violência, vigílias de oração dian-
te dos submarinos atômicos Trident, ações de solida-
riedade etc. Verdadeiro testemunho profético, ação 
transformadora brotada da experiência contempla-
tiva de Deus. A espiritualidade da resistência inclui 
abaixo-assinados, comunicados à imprensa, objeção 
de consciência, vigílias, jejum e oração.

Tais meios nos capacitam a amar a nós mesmos, 
as pessoas que encontramos no dia-a-dia, particular-
mente os pobres, e até os inimigos. Pois,

se não conseguirmos amar Saddam Husseim, não con-
seguiremos amar ninguém. Que significa amar Saddam 
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Husseim? Significa resistir de forma não-violenta aos 
planos do governo americano de matá-lo a ele e a o seu 
povo. E então, também, da mesma forma, desafiá-lo a 
parar com a sua própria violência opressora.12

Merton é um dos inspiradores da Fraternidade de 
Reconciliação. Seu atual presidente, o jesuíta John 
Dear, desenvolve uma profunda espiritualidade de 
resistência, unindo contemplação e ação. Por exem-
plo: ele pôde constatar, in loco, no Iraque, o mas-
sacre da população durante os dez anos de sanções 
econômicas, políticas e militares por parte dos EUA 
e da ONU. A destruição dos sistemas de saúde, do 
saneamento básico e da agricultura, e a contamina-
ção da água. Conta o dramático caso do extermínio 
de 1200 mulheres, crianças e idosos em 1991, num 
abrigo onde se celebrava uma festa de aniversário, 
ocasião em que foram atingidos por duas bombas in-
teligentes. Foi uma devastação parecida com Hiroshi-
ma e Nagasaki. Emocionado, ele pediu perdão, por 
ser cidadão norte-americano e, assim, cúmplice da 
violência. Também prometeu trabalhar pelo fi m das 
sanções. Foi preso várias vezes, como também Da-
niel Berrigan.13

A espiritualidade da resistência também é propos-
ta por Rosemary Radford Ruether, que vê na situação 
atual uma interpelação às igrejas, tão urgente e grave 
como na época do nazismo alemão. Estamos diante 
de um novo desafi o semelhante ao da Igreja Confes-
sante na Alemanha, que, na Confi ssão de Barmen, 
elaborada por Barth e Bonhoeffer, não se submeteu, 
mas resistiu à profanação e demonização do nome 
de Deus, cooptado para justifi car a guerra e anseios 
imperialistas.

A compaixão, em situações de violência e injusti-
ça muito fl agrantes, pode transformar-se em resistên-
cia. Então, o monge tem o direito e o dever de exercer 
sua missão profética dizendo: essa guerra é injusta, 
irmãos estão matando irmãos. A espiritualidade da 
resistência tem seu preço, que pode ser a prisão e a 
morte. James Douglas dedica a Berrigan e a Merton 
sua obra signifi cativamente intitulada Resistência e 
contemplação. Nela descreve seu julgamento e pri-
são por desobediência civil durante a Guerra do Vie-
tnam. Diz ele: “Estou sendo julgado porque percebi 
a natureza da situação global e agora assumo minha 
responsabilidade em resistir ao assassinato em massa 
na própria fonte, nos EUA”.14

Em 2003, Dan Berrigan foi interpelado no Thomas 
Merton Studies Center: qual a atitude que devemos 
tomar diante da política belicista de George Bush? 
Ele respondeu que devemos tomar uma dupla atitu-
de: “Orar por ele e resistir a ele”.15. Unicamente a 
resistência de pessoas conscientes e informadas, não 

iludidas pela falsa propaganda do Estado, será capaz 
de eliminar os quatro males que pairam ameaçadora-
mente sobre os EUA e a humanidade:
• um estado de guerra permanente (existem até 

agora 725 bases militares fora dos EUA, asse-
gurando a hegemonia norte-americana sobre o 
mundo);

• o fi m da república, com a implantação de uma 
ditadura nacional norte-americana; a perda da 
democracia interna e dos direitos constitucionais 
dentro do país, transformado num Estado policial 
pelo eclipsar do Congresso e pela pentagoniza-
ção da presidência;

• a manipulação dos fatos pela propaganda e de-
sinformação, que glorifi ca a guerra, o poder e a 
violência;

• a bancarrota econômica, em que o dinheiro dos 
contribuintes e os recursos econômicos são in-
vestidos em projetos militares fabulosos, em de-
trimento da saúde, moradia, habitação etc.

Repetimos: a única esperança de mudar essa si-
tuação será a resistência moral, social, política e es-
piritual da camada bem informada da população, 
“revoltada com as mentiras de seus líderes políticos, 
que já causaram a morte de muitos seres humanos”.16 
À luz do seguimento de Jesus e da tradição bíblica, 
também a Igreja na América do Norte tem a tarefa de 
resistir e desmascarar o ídolo que se passa pelo Deus 
cristão, mas na verdade é Moloc, o deus da guerra, 
justifi cador da violência e da injustiça socioeconômi-
ca, ecológica e de gênero. Infelizmente, a hierarquia 
católica foi e é conivente com o governo Bush. Ilu-
diu-se com a propaganda de que ele é “defensor da 
vida” dos não-nascidos, esquecendo que é o destrui-
dor de milhões já nascidos. Os bispos norte-america-
nos mais parecem adeptos da “religião civil”, em que 
a Constituição norte-americana está acima da Bíblia 
e criticar as loucuras do governo é traição à pátria. 
São conformistas, nacionalistas. Perderam o sentido 
da profecia.

A espiritualidade de resistência busca superar a 
noite escura da injustiça, a perda da esperança utópi-
ca no Reino de Deus e o esvaziamento do amor. Atu-
almente, surgiram muitos movimentos proféticos de 
resistência e em favor da libertação dos excluídos, da 
causa feminista, da integridade da criação, como os 
movimentos ecológicos e antinucleares. Eles resistem 
à ideologia hegemônica, que procura incutir a idéia 
do fi m das utopias, por causa da queda do socialismo 
soviético. O que caiu foi uma versão totalitária e per-



37Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano II, n. 13

vertida da utopia, que é bem anterior e tem dimensão 
escatológica: espera novos céus e nova terra, onde 
habitará a justiça. Utopia de pão e beleza.

Atualmente, precisamos resistir também à con-
tra-utopia manifestada na religião do mercado, que 
apresenta uma mística intramundana, e uma visão 
beatífi ca não de leite e mel, mas de consumo beatí-
fi co. Para isso, é fundamental a conversão pessoal a 
uma vida mais simples e pobre, que elimine o supér-
fl uo. Enfi m, somos convidados a levar uma vida mais 
evangélica, que nos capacite melhor ao seguimento 
de Jesus hoje.

Insistimos: qual é a vocação dos seguidores de Je-
sus hoje? Num mundo de violência e injustiça, de-
vemos implantar o Reino de Deus de justiça e paz. 
Primeiramente, resistindo ao anti-Reino. Não só fazer 
o bem, mas resistir ao mal. Muito do que Merton es-
creveu contra a Guerra do Vietnam aplica-se, hoje, às 
atrocidades cometidas no Iraque, Afeganistão, Sudão, 
Haiti. Ele propõe uma leitura a partir das vítimas e 
não das estatísticas. Cifras revelam apenas o núme-
ro de inimigos a serem eliminados. Ditam-se ordens 
eletronicamente, a partir do confortável salão oval 
na Casa Branca, onde se projeta a morte de milhares 
de seres humanos, cujo rosto jamais se vê, e pelos 
quais nunca se assume responsabilidade, quer peran-
te Deus, quer perante a história.

Num mundo em que há bilhões de pessoas na po-
breza e miséria, os países ricos não podem ter a ilusão 
de sentir-se seguros. Os episódios de 11 de setembro 
de 2001 revelaram uma violência latente e que se tor-
nou manifesta. Por mais que, hoje, a administração 
Bush faça tudo para ignorar a injustiça no mundo, 
há um momento em que as vítimas invadem a segu-
rança interna de seu país. O dia 11 de setembro de 
2001 mostrou a vulnerabilidade da grande potência 
hegemônica atual. Mas não impediu que ela atacas-
se um país mais vulnerável ainda, já debilitado por 
dez anos de guerra. Na espiritualidade dos Padres do 
Deserto, como vimos, havia oposição aos desmandos 
do Estado. A religião norte-americana, ao contrário, 
em grande parte é feita de um conformismo com um 
estado corrupto, violento e mentiroso. Repetimos: é 
escandaloso e chocante o silêncio e a conivência da 
hierarquia católica norte-americana na hora presente!

Espiritualidade da resistência é deixar Deus ser 
Deus, não adorando os sistemas e os senhores da 
guerra, da violência e da injustiça racial e econô-
mica, e do fanatismo religioso. Consiste em resistir 
até à morte, como fi zeram e fazem inúmeros márti-
res da fé. Impossível esquecer o testemunho dos sete 
monges trapistas franceses missionários na Argélia, 
no mosteiro do Atlas, em Tibirine, em 1996. Foram 

vítimas do fanatismo religioso e político. Sendo fran-
ceses, assumiram a culpa dos opressores colonialistas 
da França, sofrendo por tudo, por nada e por Deus. 
Expiaram com a vida. Preferiram morrer a abandonar 
o posto de sentinelas vigilantes sobre a montanha da 
contemplação, onde fi zeram seus votos de estabili-
dade, mesmo sabendo que corriam risco de vida. São 
paradigmas da espiritualidade da resistência, num 
país do Terceiro Mundo.

Resumindo: amar os inimigos não signifi ca com-
pactuar ingênua e cegamente com a violência por 
eles praticada. Signifi ca não cooperar com as forças 
geradoras do mal e da exclusão. A resistência ao mal 
supõe estar vigilante em oração diante dos perigos 
de uma catástrofe nuclear, ecológica e terrorista, que 
ronda o mundo cada vez mais fragilizado e vulnerá-
vel.17 Não podemos estar estoicamente apáticos, mas 
podemos assumir as dores do sofrimento inevitável 
que o amor implica. Realizando a obra de Deus no 
mundo, podemos deixar que ele cuide de nossa pró-
pria fragilidade pessoal.

A espiritualidade da resistência consiste em trans-
formar a visão individualista do neoliberalismo atual 
pela visão cristã do ser humano, feito à imagem de 
Deus, ponto nevrálgico da antropologia e espiritua-
lidade mertonianas. Também consiste em contrapor: 
a competição selvagem, pela civilização do amor; a 
idéia de uma mão invisível dirigindo a economia, pela 
fé na Providência Divina; o primado da economia, 
pelo primado da espiritualidade; a religião privatiza-
da, em fermento para transformar o mundo; a guerra 
e a corrida armamentista como fatores de progresso 
econômico nacional, pela beatitude da paz; a lei da 
selva, pelo Sermão da Montanha. Enfi m, substituir a 
competição pela solidariedade.

Além da espiritualidade de resistência, a espiritu-
alidade da criação é constitutiva da teologia e espi-
ritualidade da libertação, que, através do Eros, nos 
vincula à totalidade do universo, nos desperta para 
a beleza da criação, do Criador e das criaturas, bem 
como para a bondade da Vida e para a dimensão de 
ternura. Eros é o desejo de fruir do Ser e do Bem. Está 
presente também em nossa relação com a ecologia: 
plantas, fl ores, o cultivo do jardim, até na vocação 
que seguimos.

A espiritualidade da criação: a 
dimensão espiritual do universo

Criação é o nosso universo, formado por bilhões 
de galáxias, estrelas e planetas. Nele têm sua mora-
da todos os seres humanos, juntamente com todas as 
criaturas não-humanas, nossos companheiros e com-
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panheiras de caminhada. Merton toma da criação 
o estofo de sua oração, meditação e contemplação: 
rochas, trilobites, fl ores, sapos, borboletas, pássaros, 
sol nascente e poente, lua nova e cheia, e o céu es-
trelado. Através dessa via exterior da criação, onde 
o Criador-Trindade deixou seus vestígios, pegadas e 
marcas, ele se encontra com o mistério que nos en-
volve por cima, por baixo, e por todos os lados.

Merton irrompe em oração em qualquer lugar, 
também nos bosques, para onde ia com os noviços 
refl orestar. Sua mística é terrestre, e não planando 
nas nuvens. Sua oração inclui todos os sentidos hu-
manos. Sobretudo o da visão: daí a importância que 
atribui aos ícones. Contempla aquele que nos está 
vendo e nunca retira o seu olhar amoroso de nós. 
Vê o esposo não só nas Escrituras e na liturgia, mas 
também na natureza, onde sua presença sacramental 
se manifesta tangível e palpável no mistério de cada 
uma das criaturas, que ele sabia observar com tanta 
perspicácia e captava com sua máquina fotográfi ca.

Sendo místico e contemplativo, Merton descobriu 
a sacralidade da vida e das criaturas. Por isso nutre 
assombro, enlevo e admiração pelo mistério da cria-
ção. Eis o que é espiritualidade da criação! Diante 
dessa vastidão espaço-espacial tão infi nita, ele sentia, 
não a própria pequenez, mas a grandeza da condição 
humana, capaz de perceber e transformar em celebra-
ção o hino do universo. É o que faz a espiritualidade 
da libertação, que considera o menor dos seres huma-
nos como maior do que o universo inteiro, pois é ca-
paz de amar, de ser a sua voz, consciência e coração.

A espiritualidade da criação começa com o assom-
bro e enlevo diante do mistério que envolve a origem 
do universo, da vida e do planeta Terra, com tudo 
o que ele contém. Merton sente assombro diante da 
grandeza do universo.18 Jesus também sentia assom-
bro diante da beleza dos lírios do campo e das aves 
do céu. O assombro diante do mistério da criação 
nos ajuda a encontrar Deus e aponta para a dignida-
de de todas as criaturas. Ele é feito de escuta atenta, 
amorosa e despreocupada, e de pura gratuidade. É o 
sentido de enlevo inspirado pelo sublime ou sentido 
na presença do mistério. O assombro é anterior à fé.

Merton reconhece a importância da teologia e da 
mística de Teilhard de Chardin para responder aos de-
safi os da era espacial em que vivemos, especialmente 
a “santidade da matéria”.19 A espiritualidade da cria-
ção em Merton tem como base a presença imanente 
da Sophia no universo (Pr 8); por isso adquire um ca-
ráter sacramental e teofânico.20 O universo é expres-
são da glória de Deus (kabod), Presença Total que 
enche a criação inteira, através da Sophia, com seus 
traços femininos, e do Verbo encarnado na história.

O Verbo assume o corpo humano, feito dos mes-
mos elementos materiais que compõem as estrelas e 
espaços interestelares, inserido no universo, assumi-
do como seu corpo, na integração de tudo com tudo. 
Numa linguagem poética, Ernesto Cardenal exprime 
essa verdade quando diz:

Em nossos corpos, todos os animais vivos e todos os 
fósseis estão em comunhão uns com os outros, junta-
mente com os metais e todos os elementos do univer-
so... Toda a criação é um templo... Cada árvore, pedra, 
lagartixa, esquilo, coelho, meteorito, cometa e estrelas, 
para nós, é santo.21

Destarte, Merton inclui no conceito de compaixão 
também o mundo não-humano. Por ter morrido pre-
maturamente, ele não deixou tratados sobre ecologia, 
que, então, era ainda uma ciência periférica, sem a 
centralidade que adquiriu hoje. Mas ao longo de toda 
a sua obra encontramos pistas valiosas, como a de 
que a natureza nos ensina a ligação de tudo com tudo 
e é curadora. Também a percepção de que a natureza 
está sendo violentada levou-o a uma atitude de com-
paixão e à necessidade de agir, transformando sua es-
piritualidade abstrata em espiritualidade encarnada.22

A espiritualidade da criação contempla essa inabi-
tação do Deus Trindade na criação e em nós, desde 
o instante em que nascemos. Se a criação é Ars Patris 
e pulcherrimum carmen, ela se transforma em sacra-
mento da presença da Trindade Criadora que nela faz 
sua morada (shekiná). Assim, “o universo é um texto 
trinitário... e as criaturas são como letras de um alfa-
beto”.23 A Terra é, então, morada de Deus e dos huma-
nos e não-humanos, como já foi citado anteriormente.

Nós somos feitos da mesma matéria que os mine-
rais, vegetais, planetas e galáxias, o que amplia infi ni-
tamente o nosso parentesco para além dos laços fami-
liares e nacionais, e determina nossa pertença ao pla-
neta que nos agasalha. Daí a reverência e solidarieda-
de para com o universo, que é o início e o fi m de nossa 
peregrinação humana. Somos feitos do pó da terra e 
das estrelas, seres viventes capazes de crer, esperar e 
amar. “Nossa carne e nossos ossos vêm de outras es-
trelas... Somos das estrelas e para elas voltaremos.”24

A espiritualidade da criação reconhece e celebra 
a dimensão do sublime presente na harmonia que re-
gula o universo, do grão de areia ao espaço sideral. 
Está presente também no mistério da vegetação e do 
cultivo, no ato aparentemente banal e corriqueiro de 
tomar um copo de água, comer um fruto ou um pe-
daço de pão. O pão em si mesmo já é um milagre, 
ao qual concorrem o sol, a chuva, o solo e o trabalho 
humano. “Cada vez que tomamos um copo de água, 
somos lembrados do eterno mistério da criação. Um 
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ato trivial e uma referência ao milagre supremo. No 
ato de comer um pão ou um fruto... experienciamos...
o escondido amor e a sabedoria presente em todas as 
coisas.”25

Mas a criação é frágil. A mesma fragilidade e vul-
nerabilidade da criação e dos humanos é comparti-
lhada por Deus, que também se torna vítima da vio-
lência. A liberdade humana é que põe o mundo em 
constante perigo, como vimos no 11 de setembro de 
2001. Sem essa liberdade, seríamos como marione-
tes, incapazes de sermos santos ou pecadores, e essa 
mistura ambígua de ambos em todos nós.26 A ameaça 
de a criação voltar ao caos é permanente. Armas de 
destruição em massa continuam estocadas em silos 
subterrâneos e basta um toque de botão para acioná-
las. Além delas, antraz e armas químicas.

A fragilidade e vulnerabilidade da criação nos inter-
pelam a assumir a ecoespiritualidade. Pois, como diz 
Thomas Berry: “Se as águas do mundo fi carem poluí-
das, não poderão ser consumidas para o refrescar físi-
co, nem usadas para o batismo, pelo fato de terem-se 
transformado em símbolos de morte e não de vida”.27 
Igualmente, o ar poluído deixa de ser uma metáfora 
do Espírito, a montanha perde a transparência e dei-
xa de ser uma metáfora para a subida rumo a Deus.

Em resumo, podemos afi rmar: pelo fato de Deus 
ser Presença Total no universo, através da Sophia (Sa-
bedoria), do Verbo encarnado e do seu Espírito, pode-
mos experienciar o assombro diante do seu mistério 
durante as 24 horas do dia, se não fi carmos insensibi-
lizados pela rotina, conformismo e indiferença diante 
deste mistério que nos envolve por todos os lados. Ser 
seguidor de Jesus, hoje, signifi ca tomar consciência 
dessa inabitação divina e encontrar nela o caminho 
da felicidade humana.

Unicamente o ser humano é capaz de transformar 
em celebração eucarística o mistério da criação, ex-
perienciado com assombro e enlevo. O pão e o vinho 
da eucaristia são representantes de todos os frutos da 
terra, como o café, o cacau, o milho, o coco e a bana-
na. “O universo inteiro é um festivo canto coral numa 
festa de núpcias, cujo som já escutamos de longe, e 
cujas luzes já vislumbramos na escuridão da noite.”28 
Eis, em resumo, o que é a espiritualidade da criação, 
da qual Merton é um dos precursores!

Perspectivas atuais e futuras da 
espiritualidade da libertação

Na primeira parte do presente texto, apresentamos 
Thomas Merton como um precursor da teologia e 
da espiritualidade da libertação. Na segunda parte, 

buscamos responder às seguintes perguntas: à luz do 
legado mertoniano, quais as interpelações espirituais 
mais importantes para o terceiro milênio? Que formas 
de espiritualidade são as mais relevantes para respon-
der a elas? Qual é o futuro da vida espiritual? Intuí-
mos as seguintes respostas:
• Unir espiritualidade e psicoterapia no âmbito 

pessoal. Aqui, a noite escura da alma pode ser 
entendida como a noite escura do inconsciente 
individual, capaz de ser iluminado pela graça de 
Deus.

• Unir espiritualidade e política no âmbito socio-
político. Aqui, a noite escura pode ser entendida 
como a noite da violência e da injustiça. Seria 
blasfêmia falar de Deus silenciando sobre a guer-
ra e a exclusão social.

• Unir a consciência da volta do sagrado, hoje, 
com a ação em favor da justiça cósmica (ou eco-
justiça e ecoespiritualidade). Aqui, a noite escura 
pode ser entendida como a ameaça de biocídio 
e ecocídio. Sem descartar outras formas de espi-
ritualidade, essas nos parecem relevantes para o 
futuro. A seguir, desdobraremos cada uma delas.

Unir espiritualidade e psicoterapia
A mística está de volta no terceiro milênio. Per-

cebemos em nossa época uma tendência a buscar 
nos místicos do passado respostas às grandes pergun-
tas colocadas pelo processo de integração pessoal, 
sempre doloroso. O itinerário espiritual delas e deles 
muitas vezes passa pelo inferno e purgatório psicoló-
gicos. Mas elas e eles nos ensinam que não precisa-
mos permanecer fatalmente em tais estados. Apontam 
o caminho do exílio ao êxodo, sobretudo na crise da 
meia-idade, em que há a sensação de estarmos perdi-
dos numa fl oresta escura (como em Dante), no infer-
no da solidão pessoal, sem relação com Deus, com 
os humanos e com a criação. Numa situação assim, 
o salmista nos devolve a confi ança, quando se dirige 
a Deus dizendo: “Tu não abandonas a minha alma no 
inferno... Mostrar-me-ás o caminho da vida... em Tua 
Presença há plenitude de alegria”. (Sl 16,10-11).

No âmbito pessoal, é cada vez mais fecunda e di-
fundida, nos dias de hoje, a união entre espiritualida-
de e psicoterapia (no sentido original de medicina da 
alma). No Brasil, destacamos a obra do psicanalista 
Sérgio Abramoff, explicitamente infl uenciado pela 
mística judaica através do rabino Nilton Bonder.29 
Com fi no trato, o autor, a exemplo de Merton,30 pro-
põe como terapia para a solidão, tristeza e estresse 
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generalizados, hoje, uma ascese em nossa visão e 
audição. A visão do mundo exterior nos distrai e im-
pede o olhar interior, voltado para a nossa essência. 
A ascese da audição signifi ca selecionar o que vamos 
ouvir na TV, por exemplo, local em que predomina 
a violência e o supérfl uo (que substitui a cultura, a 
religião e a política). Ele propõe redescobrir o modo 
simples de viver.

Entre outros autores que abordam o tema da união 
entre espiritualidade e psicoterapia na atualidade, 
encontramos o abade trapista Thomas Keating. Ele 
compartilha com Thomas Merton, do qual é confra-
de, a mesma ênfase na Oração de Jesus, ou Oração 
centrante, ou oração do coração, como uma aborda-
gem antropológica holística, abrangendo o corpo, a 
alma e o espírito.31

A Oração centrante, da qual Merton era ardente 
propagador, usa em grande medida os aportes da psi-
coterapia: busca atingir as raízes do ser humano, tocar 
os alicerces do nosso coração, a fi m de liberar todo 
o material psicológico indigesto (fobias, síndrome de 
pânico, ansiedades, traumas, rejeições, mecanismos 
infantis: como o desejo de segurança, de dominação 
sobre os outros etc.) que impede ou difi culta a ex-
periência mais plena do encontro com o mistério de 
Deus, da criação e dos seres humanos, e que é fonte 
de imenso sofrimento pessoal. Livres de tais impedi-
mentos, podemos gozar de uma melhor qualidade de 
vida e também caminhar mais facilmente para Deus.

Mas não é sufi ciente a espiritualidade no âmbi-
to pessoal, enquanto terapia para curar a tristeza, o 
estresse, a ansiedade e o pânico, e proporcionar a 
calma de espírito. Existe o perigo de alienar-se do 
mundo circundante. Também se corre o perigo de 
prescindir de Deus e dos outros e não confi ar na 
graça divina, mas tão somente no esforço próprio. 
Ressaltando apenas técnicas e boa vontade, caímos 
numa espécie de heresia pelagiana. Reforça-se, as-
sim, o individualismo tão acentuado de nossa cultura 
ocidental, aumentando ainda mais a solidão dos in-
divíduos. Será espiritualidade barata caso não se abra 
para uma perspectiva maior.

Dom Pedro Casaldáliga, um dos maiores mestres 
da espiritualidade da libertação em nossa pátria, nu-
tre sérias reservas a respeito de certo tipo de espiritu-
alidade individualista e alheia à nossa realidade. Ele, 
então, faz soar um alerta:

Certas vidas monásticas clássicas, certas formas de en-
clausuramento, que tiveram valor em outras épocas, 
nem sempre seriam, hoje, a melhor maneira de respon-
der à solidariedade humana e às responsabilidades so-
ciais. Não basta retirar-se para a solidão para viver com 

Deus e resistir ao diabo. É preciso enfrentar o desafio do 
bem e do mal também na solidariedade com os irmãos. 
(Não negamos, com isso, a validade de vocações espe-
cíficas para a contemplação radical, em solidariedade 
sempre, como vocações orantes, como testemunhas da 
transcendência, hoje mais necessários do que nunca, 
no meio de um mundo opaco e imediatista.)32

O bispo de São Felix do Araguaia ressalta, com 
muita propriedade, a relação indissolúvel entre místi-
ca e compaixão quando diz: “Ninguém ouve o Deus 
e Pai de Jesus se não escutar simultaneamente o cla-
mor de seus pobres e o gemido de sua criação... É 
preciso ‘dar-se’ à graça e aos irmãos, experimentar 
o que se anuncia, ser o que se prega, testemunhar 
com a própria vida o mistério que se celebra”.33 Para 
o mundo de hoje, compaixão parece soar como um 
conceito anacrônico. Mas ganhou centralidade dian-
te dos milhares de vítimas da violência da guerra, da 
injustiça socioeconômica e do fanatismo religioso. É 
outro nome para solidariedade, justiça, ternura, amor. 
Nulla mystica sine compassione!

E corrigindo a visão clássica tradicional de mística 
como mero subir para Deus, esquecendo das realida-
des terrenas, assim se expressa o nosso querido mes-
tre e pastor, dom Pedro Casaldáliga:

A tradição cristã anterior nos educou num modelo de 
oração que só subia, mas não descia... O elevador da 
oração podia nos deixar ali, nas nuvens, inativos. E isso 
não tem valor. Porque Deus não precisa de nossa ora-
ção, nem está nas nuvens... Nós acreditamos que é pre-
ciso subir e descer, e que, quanto mais subimos a mon-
tanha do Reino, tanto mais descemos e mergulhamos 
na kénosis da encarnação, na paixão pela realidade e 
pela história... Contemplativus in actione... Contempla-
tivus in liberatione... Compaixão que unge o ferido e 
levanta o caído.34

Aqui está o critério para avaliar a espiritualidade!

Unir espiritualidade e política
A espiritualidade da libertação, que sobe para Deus 

e desce aos humanos, parece estar num retrocesso no 
mundo de hoje. O que os místicos chamam de “noite 
dos sentidos” é vivido em nossa sub-América como 
“noite da injustiça e dos pobres”, massa sobrante 
pela globalização desumana. O recurso à violência 
continua sendo a forma de responder aos problemas 
internacionais, nacionais, estaduais e locais. Senti-
mos soar o alarme diante da destruição provocada 
pela violência, superpopulação e superconsumismo.

Necessitamos, todos, de ascese para viver com 
mais simplicidade, para que todos possam ter o su-
fi ciente. Nesse sentido a vida monástica é um para-
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digma. A violência tem-se convertido num meio de 
sobrevivência, particularmente nas favelas, onde há 
disputa por pontos de venda de droga. Lá, também 
proliferam movimentos religiosos alienando o povo, 
reduzindo a religião a um intimismo, como nos mo-
vimentos carismáticos e neopentecostais.

Dom Pedro Casaldáliga fala em “pós-solidarieda-
de” e em “pós-militância” (conotando o aparente fi m 
das utopias do passado que motivaram tanto heroís-
mo). Também fala em “involução das igrejas”, e no 
estalido de fundamentalismos e “alienações pseudo-
religiosas”.35

Apesar dessa verdade inegável, ainda não passou 
a hora da utopia e da profecia. O Reino de Deus con-
tinua sendo o paradigma defi nitivo, incentivando a 
solidariedade. A opção preferencial pelos pobres e a 
libertação das pessoas continuam sendo o paradig-
ma. Não aceitamos o programa de exclusão social 
proposto pelo neoliberalismo dominante. Em termos 
teológicos, houve uma mudança de paradigma na es-
piritualidade. A espiritualidade do êxodo, predomi-
nante nas décadas de 1960-1970, cedeu lugar, hoje, 
à do exílio.

É uma espiritualidade de resistência — sob o do-
mínio da globalização — feita de espera paciente por 
novos tempos e para que a noite escura ceda lugar 
a uma nova aurora. A dimensão profética da fé (sem 
desaparecer), dá lugar à dimensão sapiencial. É aqui 
que a contribuição de Merton pode ser imensa, tendo 
em vista que a maioria dos seus escritos se inserem 
nessa linha. Daí a redescoberta e reedição de suas 
obras nos dias de hoje, ávidas de espiritualidade e 
seduzidas pelo sagrado.

A teologia e a espiritualidade atuais redescobriram 
e deram centralidade à tradição sapiencial da Bíblia 
nos livros do Eclesiastes/Provérbios, Sabedoria, e até 
no Cântico dos Cânticos, valorizando a mística espon-
sal e a festa. Também redescobrimos a dimensão con-
templativa dos Salmos, ensinando a orar e a celebrar, e 
a valorizar a gratuidade que confi rma a utopia e é con-
dição para um agir apostólico mais efi caz no mundo.

O ativismo estressante parece dar lugar à dimensão 
contemplativa, feita de gratidão a Deus pelo dom da 
vida e da comunidade, além de entrega confi ante. A 
dimensão sapiencial tem também um rosto feminino, 
a Hagia Sophia, de que fala Merton, que pouco a pou-
co vai superando um modelo patriarcal de Igreja e de 
sociedade. Como Juliana de Norwich, podemos dizer 
que o pior já passou. Apesar do saudosismo da Igreja 
em querer voltar a uma nova cristandade, há sinais 
luminosos brilhando aqui e ali, indicando que a noite 
está no fi m e uma nova aurora começa a aparecer no 

horizonte. Também pertence à dimensão sapiencial 
reconhecer e reverenciar os elementos de revelação 
presentes em outras tradições culturais e religiosas 
da humanidade (espiritualidade macroecumênica).

A espiritualidade da libertação, hoje, busca unir o 
vinho da contemplação com o leite (= pão) da ação 
compassiva e solidária. Sem a “sóbria” ebriedade e 
sem a gratuidade da mística (= oração, meditação e 
contemplação), facilmente os militantes se estressam, 
desanimam e seguem outros caminhos. Unicamente 
a mística do seguimento de Jesus, capaz de unir es-
piritualidade e política, consegue revitalizar as forças 
em meio às difi culdades inevitáveis. Frei Betto, com 
sua longa experiência de contemplação e ação, não 
hesita em denunciar o ativismo estéril e estressante 
dos que querem resolver os problemas do mundo, 
pensando serem insubstituíveis, mas acabam caindo 
em desânimo e sectarismo.36

Por contraste, ele apresenta como modelo do se-
guimento de Jesus o pessoal das comunidades ecle-
siais de base (CEBs), sustentado por uma espirituali-
dade capacitadora de uma auto-entrega sem reservas. 
Sabe festejar, celebrar e contemplar.

À medida que se faz noite na Igreja e no mundo, as CEBs 
caminham com o Senhor, como os discípulos na estrada 
de Emaús, aprendendo a compartilhar a vida, a palavra 
e o pão. O Espírito do Senhor, que os reanima, conti-
nuamente os guia, também agora, com sua sabedoria.37

Destarte, prevalece atualmente nas CEBs uma es-
piritualidade de solidariedade, em contraste com o 
ingênuo otimismo dos militantes políticos das déca-
das de 1960-1970, que acreditavam numa revolução 
iminente capaz de subverter a desordem estabeleci-
da. Isso se deve ao descrédito dos políticos e à mu-
dança dos paradigmas. Acabaram as ditaduras mili-
tares no continente e o socialismo real na URSS, que 
embasavam muitos dos programas políticos de então. 
Mas não acabou a pobreza e a exclusão. Portanto, a 
solidariedade sempre será atual.

Também por isso, hoje as pessoas preferem exer-
cer a solidariedade atuando em favor da melhoria de 
vida no bairro, através das associações comunitárias; 
em defesa dos direitos humanos, das mulheres, da 
ecologia; no trabalho com meninos de rua, mães 
solteiras, idosos, doentes (aidéticos), desemprega-
dos, alcoólicos, drogados, padarias comunitárias etc. 
Por seu caráter comunitário e de partilha, desafi am 
o individualismo e consumismo predominantes na 
sociedade de satisfação imediata. Sem confrontar di-
retamente, contribuem para renovar a Igreja, centrali-
zadora e aliada dos grandes poderes econômicos. Há 
também um movimento de resistência e solidarieda-
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de no âmbito global, como o Fórum Social Mundial 
de Porto Alegre.

O I Fórum Mundial de Teologia e Libertação, bem 
como o V Fórum Social Mundial, realizados em Porto 
Alegre de 19 a 31 de janeiro de 2005, visaram unir as 
inúmeras organizações e personalidades que opõem 
resistência à globalização excludente. Propuseram 
em seu lugar a globalização da solidariedade (para 
com mulheres, indígenas, negros, gays e minorias em 
geral); em defesa da água (bem vital, em parte priva-
tizado); em defesa das sementes orgânicas (contra a 
manipulação genética e os latifúndios da Monsanto); 
em solidariedade com os povos palestino e iraquia-
no; e, não por último, em resistência contra a prepo-
tência imperialista da atual política norte-americana, 
belicista e sem compaixão. A proposta é de um mul-
ticentrismo, oposto ao império hegemônico atual, 
responsável por grande parte da violência e injustiça 
no mundo.

Além de dom Pedro Casaldáliga e Frei Betto, Le-
onardo Boff representa a síntese harmônica entre es-
piritualidade e política. E assim como Merton, Boff 
também usa a “montanha” como metáfora da subida 
para Deus.38 E como são Bernardo, entende a teo-
logia como “ante et retro occulata”. Ela olha para 
trás, para as fontes na Sagrada Escritura, na liturgia e 
na Tradição da Igreja, onde encontra consistência. E 
olha também para frente, vislumbrando perspectivas 
futuras, com novos desafi os e interpelações.

Não olha só para trás, sob o perigo de tornar-se 
conservadora e involutiva. Nem olha só para frente, 
sob o perigo de tornar-se modismo passageiro e in-
consistente. Indo além de são Bernardo, Boff consi-
dera que a espiritualidade cristã é “intra et extra oc-
culata”. Tem um olhar voltado para dentro (“intra”), 
para a interioridade, atraída para o mistério de Deus. 
Ela “é mística e descobre a Santíssima Trindade nas-
cendo no próprio coração. O Pai gerando o Filho e, 
no Filho, todos os fi lhos e fi lhas na força inspiradora 
do Espírito Santo”.39

Tem também outro olhar voltado para fora (“ex-
tra”), no empenho de construir o Reino de Deus na 
história mediante a promoção da paz, da justiça e da 
integridade da criação. Como Merton, e bem mais 
ainda, Boff hauriu na espiritualidade franciscano-bo-
naventuriana a theologia cordis (do pathos, compai-
xão) e a convicção de ser o mundo um sacramento de 
Deus, requerendo cuidado responsável. A evolução 
do seu itinerário espiritual começou na tradição fran-
ciscana, tornou-se eclesiocêntrico no Concílio Vati-
cano II, depois centrou-se no Reino de Deus (Reino 
da Trindade celebrado na liturgia). Atualmente, ele 
desenvolve uma espiritualidade holística. A seguir, 

desdobraremos um pouco mais a espiritualidade para 
o terceiro milênio num mundo globalizado.

Reinventar a espiritualidade num 
mundo globalizado

Atualmente, a dimensão extra occulata ganhou 
imensa abrangência: em consonância com os novos 
paradigmas na ciência e na teologia, assumiu não só 
a espiritualidade da Terra, mas também do cosmo, 
texto trinitário, como já foi citado. Merton já antecipa 
essa intuição atual assumindo uma visão planetária e 
cósmica, como expressou muito bem quando disse: 
“Uma coisa que o eremitério está me fazendo ver é 
que o universo é a minha casa, e que, se eu não for 
parte dele, eu não sou nada”.40

O itinerário espiritual de Boff desemboca, a partir 
do mistério do cosmo/criação, no próprio mistério de 
Deus. Sua espiritualidade se transforma em assom-
bro, admiração e contemplação. “O universo signi-
fi ca aquele momento em que Deus irradiou e quis 
manifestar-se e criar companheiros e companheiras 
em sua superabundância amorosa.”41 Vemos, aqui, 
clara ressonância da espiritualidade bonaventuriana, 
que explica a fecundidade do Sumo Bem como causa 
da suma comunicação para dentro e para fora da vida 
divina.

Merton pôde contemplar, na TV, o encontro das 
naves Gemini 6 e Gemini 7, orbitando sobre os 
céus do Brasil, inaugurando a era espacial, na qual 
vivemos.42Atualmente, vivemos na noosfera, prevista 
por Teilhard de Chardin, graças à Internet, possibili-
tando a unidade do mundo pela comunicação instan-
tânea. Tal conectividade abre infi nitas possibilidades 
e estamos mais capacitados a sentir assombro diante 
da dimensão espiritual do universo e do maravilhoso 
planeta que é a nossa casa cósmica, onde o Espírito 
de Deus brinca num bailado cósmico.

Essa consciência parece dominar as pessoas de 
hoje, vivendo numa era planetária, e funda a espiri-
tualidade da Terra, fundamental para o mundo globa-
lizado atual.43 Destarte, reinventar a espiritualidade 
para um mundo globalizado vai consistir um tríplice 
ocular, inspirado por Merton: mística, compaixão e 
profecia.

Quanto ao ocular da mística, podemos dizer que 
em Merton se trata da orientação total da pessoa para 
Deus, expressando em silêncio que só ele é impor-
tante e nada nos pode dar verdadeira alegria, por-
que ele é nosso desejo e vida.44 É a teologia do ser 
humano como “imago Dei”, “imago Christi”, “imago 
Trinitatis”. Uma tal perspectiva mística desemboca na 
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celebração, feita de ação de graças e louvor. Situado 
entre o macro e o microcosmo, o ser humano é feito 
cantor do universo.

Merton, comentando Agostinho em suas confe-
rências dos domingos à tarde na sala do capítulo do 
mosteiro, afi rma que o grande Doutor da Igreja ensi-
nava que a astronomia nos ajuda a conhecer Deus.45 
Os cientistas, que se tornaram místicos, como disse 
Merton, contam com assombro a história da criação 
do universo em uma linguagem atual. Hoje, sabemos 
que já se passaram 15 bilhões de anos desde a explo-
são inicial, o Big Bang, dando origem a 100 bilhões 
de galáxias, cada uma com um bilhão de estrelas. 
E a Terra já tem cinco bilhões de anos, nascida de 
uma estrela-mãe que morreu explodindo, e que, ao 
morrer, gerou vida, como o Cristo ressuscitado. Vista 
do espaço, a Terra parece tão pequena que pode ser 
escondida com a unha do dedo polegar estendido.

E nós, seres humanos, por termos consciência do 
sagrado, participamos da dimensão do sublime. So-
mos, nas palavras de Abraham Heschel, amigo de 
Merton, “Cantores do Universo”.46 Merton explicita 
a dignidade do ser humano e a razão de ser de sua 
presença no mundo quando afi rma:

O ser humano, microcosmo e coração do universo, é 
chamado a efetuar a fusão dos processos cósmicos e 
históricos na invocação final da sabedoria e amor de 
Deus... e a oferecer o cosmo ao Pai, pela força do Es-
pírito, na glória da Palavra... e alcançar o coração do 
mundo material criado para ser espiritualizado.47

No entanto a Terra, que levou cinco bilhões de 
anos para formar-se, pode ser destruída numa tarde, 
pela ação antidemocrática, anti-humana e antidivina 
da bomba atômica. Usá-la equivaleria a dizer a Deus: 
“Tudo o que você criou nós podemos destruir”. Daí 
ser a fabricação, estocagem e uso de bombas quí-
micas, biológicas e atômicas a maior depravação e 
obscenidade moral e espiritual, ainda quando os seus 
detentores proclamem hipocritamente defender a 
vida (“pro life”) e os valores cristãos.

Os primeiros astronautas que do espaço viram a 
Terra em perspectiva contam que no primeiro dia eles 
procuraram identifi car seus respectivos países; no se-
gundo dia, os continentes onde moravam; e só no ter-
ceiro dia perceberam o planeta como um mundo úni-
co, globalizado, desde onde não é possível distinguir 
fronteiras e barreiras.48 Eis o sentido de compaixão, a 
interligação de tudo com tudo, compartilhando um 
destino comum!

Quanto ao ocular da compaixão, consiste em es-
tender o conceito de parentesco a todas as criaturas, 
humanas e não-humanas. Um olhar místico sobre o 

universo nos ensina não só a interdependência, mas 
também a generosidade e solidariedade vigentes no 
cosmo. O místico medieval sufi  Hafi z percebeu isso 
ao dizer, a respeito da interdependência entre o sol 
e a terra: “Mesmo transcorridos tantos séculos/O Sol 
nunca diz à Terra: ‘Você tem uma dívida para comi-
go’/Veja o que acontece com um amor como este:/
Ilumina o céu inteiro”.49

Uma tal generosidade é o outro nome para a com-
paixão e, como diz a própria etimologia, é geradora 
(generadora) de vida. Contemplar o sol, a terra e o céu 
nos ensina a ser generosos como as místicas Juliana 
de Norwich, Dorothy Day, Catherine de Hueck, Ro-
semary Ruether, Elizabeth Johnson, entre outras. Com 
o ocular da compaixão, elas conseguiram perceber 
que, apesar da aparente insignifi cância da Gaia-Ter-
ra perdida na imensidão do espaço infi nito, em sua 
pequenez ela abriga a comunidade de vida em uma 
interdependência fantástica de tudo com tudo. Não 
existe nada que seja isolado. Homem algum é uma 
ilha, escreveu Merton (No man is an island), na esteira 
de John Donne,50 assim como país algum é uma ilha.

Daí que a teóloga Elizabeth Johnson nos exorta a 
estender o conceito de generosidade e compaixão a 
todas as criaturas viventes sobre a face do nosso pla-
neta Terra quando diz:

Tudo o que a fé cristã ensina sobre a solicitude para 
com os pobres e oprimidos, agora, deve incluir também 
o mundo natural. O bem comum, agora, inclui a Terra 
e todas as criaturas viventes além dos humanos... Se 
a natureza é o novo pobre, então devemos estender a 
opção preferencial pelos pobres a outras espécies. De-
vemos ampliar a compaixão solidária com as vítimas e 
a ação em favor da justiça para incluir não só os seres 
humanos sofredores, mas também os outros sistemas de 
vida e espécies.51

Johnson estabelece, assim, um vínculo indissolúvel 
entre injustiça socioeconômica e devastação ecológi-
ca. E propõe, concomitantemente, uma ecojustiça.

Quanto ao ocular da profecia, consiste no espírito 
de resistência à cultura de morte atual, que descon-
sidera a sustentabilidade da terra e as criaturas não-
humanas. Merton propõe o imperativo categórico de 
resistir à tentação do superconsumismo e da satis-
fação imediata. Leonardo Boff compartilha do mes-
mo empenho de Merton pela paz, cheio da mesma 
espiritualidade da resistência, da solidariedade e da 
criação. Unindo poesia, dom profético e místico, Boff 
exclama, com indignação ética diante da prepotên-
cia imperialista hegemônica atual, usando palavras 
que coloca na boca do Cristo Redentor do Corco-
vado, parafraseando o Sermão da Montanha: “Ai de 
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vós, senhores da guerra, inimigos da vida e da natu-
reza e assassinos dos meus irmãos e irmãs do islão... 
Maldita a ‘mãe de todas as bombas’... Usais o nome 
do Deus da vida para tirar a vida dos outros”.52 Nada 
seria tão conforme ao espírito de Merton do que essa 
condenação profético-mística, que o Eremita de Ge-
thsêmani endossaria totalmente, se vivo estivesse en-
tre nós. Porém ele o faria desde o coração do Império 
belicista, em manchetes no The New York Times, no 
The Washington Post, principalmente no The Catholic 
Worker, jornais para os quais costumava escrever, e 
que, hoje, são instâncias criticas diante da prepotên-
cia do governo norte-americano.

Sintetizando o encontro com o mistério da cria-
ção, de Deus e do humano, depois dessa condena-
ção profética ao fundamentalismo dos que usam o 
nome de Deus em vão, Boff irrompe em uma prece 
ao Deus Pai, expressando a utopia presente no co-
ração de todos nós neste terceiro milênio, para que 
os humanos aprendam a cuidar uns dos outros e a 
cuidar de nossa comum morada, a generosa mãe e 
irmã Terra. Desdobrando o sentido da compaixão, in-
tercede para que eles

se enxuguem mutuamente as lágrimas, que se apertem 
as mãos, que se beijem na face, que se sentem à mesa e 
sintam a generosidade da comida suficiente para todos. 
E riam e cantem e amem e venerem sob o mesmo arco-
íris da graça divina que se estende sobre todos, expres-
são do teu e nosso Reino de bem-querença e paz.53

Vemos nessa afi rmação ressonâncias claras da es-
piritualidade bonaventuriana, com sua visão jovial, 
otimista e pacifi cadora. Para quem tem fé, esperança 
e amor, o universo não é sem sentido, opaco e absur-
do, mas transparente à presença de Deus Trindade. 
Pois, como afi rma triunfantemente Boff: “Tudo vem 
penetrado por Deus, tudo está em Deus e Deus está 
em tudo... Neste nível, falamos mais de espiritualida-
de que de religião, mais a Deus do que sobre Deus. 
Então, a teologia se abre à mística e à poesia”.54 Mer-
ton também uniu a ambas, na certeza de que “acima 
de tudo e em tudo está Deus”.55

Já o papa Paulo VI abordava a estreita vinculação 
que existe entre mística e poesia. Em sua carta apos-
tólica Altissimi cantus, comemorando o septingenté-
simo aniversário do nascimento de Dante Alighieri 
(que tanto infl uenciou a mística cristã, e a Merton em 
especial), o papa afi rma:

Os seres humanos que dedicam sua vida inteira à busca 
da contemplação... são os candidatos à poesia mais su-
blime, tendo como modelos os vaticínios dos profetas 
e os salmos de Davi... Há uma secreta correspondência 
entre a poesia e o dom profético e místico. Ambos se 

dirigem à morada mais profunda do ser, ao cimo mais 
alto do espírito, ao centro do coração, onde os místi-
cos experimentam a presença de Deus... autor da be-
leza.56

Uma espiritualidade integral para o mundo globa-
lizado deve realçar a interconexão de tudo com tudo 
e lutar contra todas as formas de dualismo (alma x 
corpo, amor x justiça, matéria x espírito, céu x terra, 
sagrado x profano, contemplação x ação). Ao mesmo 
tempo, a espiritualidade integral porta as marcas da 
simplicidade, em oposição ao superconsumismo, sa-
bendo que os recursos da terra são limitados. Aban-
donando o supérfl uo, será possível proporcionar vida 
abundante para todos.

A perspectiva para a vida espiritual futura é, então, 
desenvolver uma espiritualidade global, para além da 
visão meramente intimista. Deve vencer o provincia-
nismo e paroquialismo, que vêem apenas a “minha 
família”, a “minha cidade”, o “meu país”, o “meu 
continente” etc. Enfi m, a espiritualidade do futuro 
deverá ser místico-profético e compassiva. Saberá ce-
lebrar o mistério de Deus, do humano e da criação.

Resumindo, devemos vencer o dualismo que des-
valoriza a matéria, e também substituir a fuga mun-
di pela conversão ao mundo.57 Não nos comportar 
como dominadores, mas imitar a liberdade de Deus, 
que se esconde em sua criação para deixá-la ser. To-
mar consciência do parentesco que une a todas as 
espécies vivas (compaixão). É preciso conversão à 
espiritualidade da Terra. Nela redescobriremos a di-
mensão do sublime, a glória da presença de Deus 
que enche o universo. Para tanto, é preciso redesco-
brir o cuidado pela terra. Cuidar da terra supõe um 
tríplice ocular: místico, compassivo e profético. Aqui 
está o que signifi ca reinventar a espiritualidade para 
o novo milênio!

Conclusão
Uma visão panorâmica do breve percurso feito até 

aqui mostra que podemos considerar Merton como 
um precursor da teologia e da espiritualidade da li-
bertação. Vivendo em um contexto de profunda cri-
se mundial, eclesial e social, ele deu respostas ainda 
hoje válidas, à luz de sua fé iluminada, de sua tei-
mosa esperança e de seu infl amado amor. Foi com 
são Bernardo de Claraval que ele assimilou a espiri-
tualidade do amor e a teologia da imago Dei, à qual 
fomos formados, deformados e reformados.

Merton redescobre a espiritualidade contemplati-
va que estava marginalizada e a coloca no centro da 
vida: a dimensão espiritual da experiência do misté-
rio de Deus, do humano e da criação: Uma espiritua-
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lidade que ajude a saciar a fome de pão e a fome de 
beleza. Se a mística é como um fogo ardente, não es-
tava iluminando o mundo, por estar presa entre gran-
des muralhas. Então, ele partiu para a trincheira, não 
querendo mais fi car na torre. Nesse risco encontrou 
a morte, como preço do discipulado. Se o grão não 
morre, fi ca só. Se morre, produz muito fruto.

Merton mostrou por sua vida e obras que sondar a 
interioridade do próprio coração não é tarefa exclu-
siva de monges, mas pertence a todos os seres huma-
nos. Do contrário, a vida vivida puramente na exte-
rioridade carece de um centro e se esvazia, arrastada 
para direções contraditórias. E o itinerário que leva 
à interioridade é feito pela via da Oração centrante. 
A espiritualidade contemplativa nos possibilita alcan-
çar e tocar as raízes de nosso ser e, assim, perceber 
a presença de Deus em nós, transformados em san-
tuário e altar.

A busca apaixonada por Deus como monge, sa-
cerdote e eremita levou Merton a apontar o cami-
nho de volta para Deus a milhares de pessoas. Mes-
mo sentindo o desejo autêntico de viver inserido nos 
meios pobres da América Latina, quis a Providência 
Divina que ele evangelizasse a América do Norte, 
sensibilizando o Primeiro Mundo para a realidade 
da injustiça, pobreza e violência no mundo, que são 
uma afronta a Deus.

A vida, a morte e a obra de Merton são uma inter-
pelação para caminhar em direção à plenitude fontal 
de Deus Trindade, nosso princípio e meta. Um convi-
te para subir a montanha de Deus por uma contínua 
conversão, através da oração, meditação e contem-
plação. Merton também nos convida a descer até às 
realidades humanas não redimidas, assumir o risco 
da incompreensão por parte da hierarquia da Igreja 
(e mesmo por parte do círculo mais íntimo). A mística 
que não desce a montanha para acolher o mundo na 
compaixão torna-se privatização individualista da fé, 
tão a gosto do mundo globalizado atual. A compaixão 
está para além da mística. Unicamente na dimensão 
ascendente e descendente da experiência de Deus 
reside nossa mais profunda liberdade e realização 
humanas. Ele ensinou que a mística é a forma mais 
autêntica de humanização, porque o ser humano está 
ontologicamente orientado ao Transcendente e só 
nele encontra sua verdadeira liberdade e plenitude.

Daí que a importância de Merton reside no fato de 
ter encontrado um equilíbrio feliz entre contempla-
ção e ação, unindo Maria e Marta numa síntese não 
excludente. Esse também é o desafi o que ele lança 
para nós hoje. Mostrou que a vida é vazia se não for 
abertura para Deus e para os humanos. Ele considera 
estéril toda ação que não brotar da fecundidade da 

vida interior profunda e toda contemplação que não 
traduzir-se em compaixão. Reconhece haver uma só 
vocação, para alem das divisões entre vida contem-
plativa e ativa: é a vocação para o encontro com o 
mistério de Deus na vida pessoal e comunitária.

Ele critica, profeticamente, uma visão utilitarista e 
rasteira do ser humano, que o reduz a uma peça na 
engrenagem de produção e consumo. Profeta vigilan-
te, Merton buscou despertar a Igreja norte-america-
na domesticada, com seus padres executando ritos 
sacramentais mecânicos, como meros funcionários; 
a fé transformada em religião civil; os leigos católi-
cos, bons cidadãos, conformados, acrítica e ingenu-
amente, com as decisões onicidas do Big Brother, e 
benefi ciando-se com os lucros de uma economia de 
guerra.

Desde 1958, ano de sua conversão à compaixão, 
mística e profecia, seguimento e compaixão o acom-
panharam até o último momento de sua peregrinação 
terrestre como eremita-peregrino no continente asiá-
tico. Por isso, a partir da correspondência com o rus-
so Boris Pasternak, em 1958, seus passos começaram 
a ser vigiados pelo FBI dentro do país. Pela obtenção 
do passaporte, a CIA provavelmente controlou suas 
atividades fora do país. A morte estranha e enigmáti-
ca de Merton, em 10 de dezembro de 1968, tem um 
toque martirial, como a de tantas outras pessoas que 
tombaram por causa da paz e da justiça no mundo.

Como já foi citado, o desafi o que Merton apre-
senta para nós, hoje, é reinventar a espiritualidade, 
unindo-a com a psicoterapia, e a política, num hori-
zonte planetário, global e holístico. Superar os apelos 
consumistas e de satisfação imediata e o anonimato 
das grandes cidades. Ele nos ensina a cultivar a di-
mensão do deserto, que pode ser no metrô, no traba-
lho, em casa ou no jardim, onde estamos próximos 
da criação, de Deus e dos humanos. Trazer o deserto 
para a cidade, como fazem inúmeras fraternidades e 
sororidades espalhadas pelo mundo inteiro. Ser uma 
presença contemplativa na cidade.

Ser seguidor de Jesus, hoje, é viver à margem, por-
que a margem é o centro. Viver a fragilidade de Deus 
(kénosis) num mundo também fragilizado e ameaça-
do. Sentir a própria fragilidade e vulnerabilidade pes-
soais, na escuridão da fé, na timidez da esperança e 
na pobreza do amor. A mística, enquanto sedução do 
Absoluto, contraposta à sedução do absurdo, poderá 
ser experienciada por quem vive no mundo, median-
te contatos esporádicos com algum mosteiro nas pro-
ximidades, fornecendo retiros, conferências, livros, 
orientação espiritual por parte de algum formador, 
sacerdote ou pastor que também cultive a vida espi-
ritual.
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Para concluir, levantamos algumas perguntas. A 
primeira é essa: será que podemos considerar Tho-
mas Merton um santo? Certamente, ele está longe 
dos cânones de santidade exigidos pelos longos e 
custosos processos da Cúria Romana. Podemos, sim, 
considerá-lo Doutor da Igreja e mestre de espirituali-
dade, malgrado ser ele a última pessoa do mundo a 
querer admitir isso. Pois ele tinha clara consciência 
de que, nessa área, ninguém é especialista, pois Um 
só é o Mestre e Doutor.

A segunda pergunta é essa: será que a teologia e 
a espiritualidade da libertação ainda têm relevância 
hoje? A resposta é: sim, diante da perspectiva de um 
presente e futuro totalitários, e diante de um único 
império hegemônico, que globalizou seus interesses 
e mundializou o inimigo. Respaldado por uma eli-
te econômica e militar, não hesita em invadir países 
a fi m de garantir sua hegemonia e o suprimento de 
recursos naturais escassos, e também em restringir 
internamente os direitos dos cidadãos, em nome da 
liberdade e da democracia. A teologia e a espiritu-
alidade da libertação empenham-se em minimizar 
a violência e a injustiça e fomentar a solidariedade 
humana e ecológica na aldeia global em que vive-
mos, buscando formar comunidade de comunidades. 
Num mundo violento e injusto, a segurança é uma 
ilusão, assim como o primado e a canonização da 
violência como recurso para resolver os problemas 
internacionais.

Embora já se tenha levantado suspeitas, no pas-
sado, até mesmo de acordos secretos entre Vaticano 
e governo dos EUA para eliminá-las, o certo é que a 
teologia e a espiritualidade da libertação continuam 
vigorosas, nutrindo a experiência do encontro com 
o mistério de Deus em Cristo, com o mistério do ser 
humano criado à imagem de Deus e com o mistério 
da criação, morada de Deus e do humano. Daí uma 
tarefa que se nos impõe: cheios de compaixão, co-
ragem e sabedoria, dedicar-nos à causa da paz, da 
justiça e da integridade da criação, unindo poesia e 
profecia, utopia e fé profunda em Deus, em cuidado 
responsável pelo mundo. Em resumo: unindo espiri-
tualidade e psicoterapia, espiritualidade e política, e 
reinventando a espiritualidade para um mundo glo-
balizado.

E agora a derradeira pergunta: onde está Deus 
diante do oceano de sofrimento atual? A resposta é: 
Deus está do lado das vítimas, excluídos e margina-
lizados, solidário e sofredor com eles. A espirituali-
dade da libertação cristã, por ser pascal, também é 
capaz de sofrer junto, resistindo.

“Venha o teu Reino. Maranatha. Senhor Jesus. 
Amém.”
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Negros malês: a religiosidade islâmica atualizada no Instituto 

Cultural Steve Biko

Introdução
O presente ensaio tem por objetivo refletir os aspectos (atos de ler e escrever) da religiosidade 

islâmica dos negros malês capazes de articular mudanças sociais. Nesta mesma direção apare-
ce, na atualidade, o Instituto Cultural Steve Biko – ICSB, que, com os seus projetos educativos, 
procura atualizar tal experiência de fé, cidadania e conquista de libertação. Entre os projetos 
que mais se inserem neste contexto, situamos o Oguntec, que é um projeto educacional com a 
intenção de provocar a inserção de negros nos campos tecnológicos. O nome tem um imenso 
significado religioso por evocar o orixá Ogum, responsável, no candomblé, por aspectos relacio-
nados à pesca, caça e agricultura. Ou seja: manipulação dos metais.

A libertação que emana da atividade de busca da cidadania pela religiosidade nos aponta 
para uma fé engajada na realidade social. Isso nos oferece um caráter

horizontal da fé, ou um compromisso com relação à história de sofrimento, de dor e de res-
gate da humanidade (Schlesinger e Porto, 1995, p. 2199).

 

A religião islâmica na África
 A partir de sua entrada na África, os povos árabes dominaram inicialmente a parte norte: 

Egito, Marrocos, Líbia, Tunísia, Argélia. O islã chegou à África Negra quando os bérberes con-
seguiram atravessar o deserto do Saara, atraídos pelo comércio do ouro e do marfim que flores-
cia na África Ocidental: Gana, Sudão, Gâmbia... Acredita-se que os bérberes habitavam todo o 
território do norte da África forçando as populações negras a locomover-se para o sul através do 
deserto. Essa região foi conquistada pelos referidos povos entre os anos 670 e 700 EC (Lopes, 
1988, pp.25-27).

A África, mesmo sendo um continente e não um país, como muitos imaginam, apresenta 
características que unem suas populações no que diz respeito às práticas religiosas. Isso fez com 
que a aceitação ao islamismo pelos africanos não tenha sido pacífica e não sem adaptações dos 
símbolos maometanos à cultura africana. Nei Lopes (1988) nos diz que o islamismo, com sua 
pregação, não foi aceito pacificamente na África, encontrando resistências por parte das popu-
lações.



 Negros malês: religião, liberdade e cidadania
 O islamismo entrou no Brasil por meio de negros africanos trazidos para serem escravos. Aqui, 
esses negros recebem o nome de malê, designação proveniente do iorubá  imalé, ou  fon, que 
significa muçulmano (Monteiro, 1987, p.19). Portanto, malês eram os seguidores da religião 
muçulmana, também conhecida por islã, fossem eles escravos ou negros libertos, africanos ou 
brasileiros, provenientes de qualquer parte de África. Pode-se afirmar, ainda, que a palavra malê 
não designa nenhum povo ou nação, mas um conjunto de pessoas, de diversas origens étnicas, 
que seguiam a religião islâmica. Havia entre os malês uma predominância de iorubás ou nagôs, 
vindos da África Ocidental, principalmente da Nigéria,

 

que foram os negros fulos, que comumente se chamou de filamim, e os tapas, mas foram os hauçás que se 
destacaram nas grande revoltas, embora a luta incluísse grupos de raças nagô, jeje, minas, benim, mundubi, 
calabar, fulas e de tantas outras de menor densidade (Monteiro, 1987, p. 20).

 

A escravidão havia tirado destes povos o que possuíam de mais essencial: a liberdade de 
expressão. Os escravos tinham, muitas vezes, de inventar uma prática externa para satisfazer a 
sociedade à qual estavam acorrentados. O que sabemos de alguns muçulmanos é que externa-
mente eram católicos, mas, internamente, eram da religião de Alá, mesmo sendo batizados e 
trazendo nomes do calendário cristão (Moura, apud Lopes, 1988, p.49).

Gilberto Orácio de Aguiar
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Direito do cidadão de portar armas?

Como filósofo e professor universitário, quero me pronunciar acerca da chacina de Blacks-
burg, na Virgínia, EUA, na qual o atirador “coreano” Cho Seung-Hui matou 32 pessoas no 
campus universitário. Sabemos que não são as armas que matam, mas as pessoas, mesmo assim 
o momento é propício para retomar a velha discussão sobre o “direito do cidadão de portar ar-
mas”. Tanto nos EUA quanto no Brasil, tal reflexão deve ser feita, uma vez que tanto lá quanto 
aqui o problema das armas é “coisa séria”.

 No século XVIII, os norte-americanos criaram um chavão: “direito do cidadão de portar ar-
mas”, que, com o tempo, tornou-se um “artigo de fé” na Constituição. Como tudo, na sociedade 
pós-moderna, é globalizado, também esse “direito” não seria diferente, foi colocado aos países 
liberais como “direito de defesa” dos indivíduos; defesa da família, da propriedade e da pátria. O 
Brasil não ficou para trás. Há pouco tempo tivemos um plebiscito, cuja decisão foi favorável ao 
uso de armas, favorecendo a “bons” e “maus” antecedentes, como nos EUA, podendo favorecer 
tanto aos atiradores de campus quanto ao tráfico.

 Nos EUA, qualquer um pode portar uma arma, desde que apresente um atestado de bons 
antecedentes ou, se quiser, pode comprá-la numa feira qualquer de armamentos. Esta situação 
favorece aos atiradores. O caso de Virginia é típico, mas basta uma catástrofe dessa para que 
se possa retomar uma reflexão que começará, mas não tardará a terminar. O que está por trás 
disso? É preciso transcender o fato isolado e ir mais além, a fim de enxergar a política de fundo. 
Veríssimo (Gazeta do Povo, 22.4.2007) em sua coluna tem algo a dizer sobre isso:
 

Não é desta vez que a discussão prosperará. Mesmo políticos “progressistas” têm medo de ofender a poderosa 
National Rifle Association, que gasta milhões em lóbi promovendo a venda e o porte irrestritos de armas e mo-
bilizando eleitores a favor de candidatos simpáticos à sua causa, ou que pelo menos não se manifestem contra”.

 
Para tal política, não é importante uma reflexão que possa humanizar as pessoas. Os impé-

rios agem assim. Roma, na Antiguidade, tinha a mesma postura. Não só achava melhor que um 
indivíduo morresse por todos, divide et impera, mas que a culpa fosse depositada sobre o bárba-
ro, o outro, o estrangeiro. Esse outro era um sujeito físico, particular, que, como um “cordeiro” da 
páscoa judaica, devia ser sacrificado em nome da humanidade. O imperialismo americano não 
é diferente em sua estratégia.

 
Qual é a diferença entre Cho Seung-Hui e George W. Bush? Talvez possamos dizer que não 

há diferença a não ser quanto à representação. Se o primeiro encarna uma mentalidade social 
que não suporta a si mesmo e, portanto, se mata, o segundo continua a “manchar as mãos de 



sangue” (não foi isso que o matador disse?), na confiança da remissão divina. Se o primeiro 
invade a Universidade de Virginia Tech e sai atirando por causa de “humilhação”, o segundo 
manda invadir o Afeganistão, uma vez que a suspeita pelo massacre de 11 de setembro de 2001 
recai sobre terroristas afegãos, que nada mais são senão uma ameaça ao poderio americano. O 
primeiro nada mais faz senão usar o “direito” de portar armas de “mão”. O segundo, pelo mes-
mo “direito”, declara guerra ao Iraque (as armas não são de mãos?), mandando para a forca um 
ex-presidente suspeito por esconder armas de destruição em “massa” e dar abrigo aos terroristas 
da Al Qaeda. Isso nos faz perguntar: quem sabe a próxima vítima não seja a Coréia do Sul, já 
que o atirador é sul-coreano? Vai saber o que se passa na cabeça do líder das nações, que se dá a 
emoções incontroláveis? Assim como a polícia, os colegas e os professores de Blacksburg sabiam 
dos problemas emocionais de Cho Seung-Hui. O mundo, alarmado, também sabe dos distúrbios 
incontroláveis de Bush.

 No Brasil, a velha discussão sobre o porte de armas de mão deve continuar. A Rede Globo 
de Televisão não vai promover esse tipo de debate enquanto o Big Brother chamar mais atenção 
da opinião pública do que qualquer outro assunto. Não vai promover nada enquanto 80% de 
sua transmissão, carregada de exploração, imoralidades e tendências sádicas que destroem os 
lares de muita gente de bem, dificultar uma maior consciência crítica acerca das novelas, filmes 
americanos (patrocinados pela indústria e o comércio bélicos) e da própria realidade. Assim 
se forma a população dos plebiscitos, que, ontem, votou a favor das armas e amanhã votará a 
favor do aborto, tornando-o “direito da mulher”. Mas estou de acordo com o filósofo Bertrand 
Russell: ”Se 50 milhões de pessoas dizem uma tolice, ela continua sendo uma tolice”.

 Até quando os norte-americanos e os brasileiros vão esperar para um levante consciente? O 
Brasil bem que poderia copiar os EUA na sua declaração de independência: “Quando qualquer 
forma de governo se tornar destrutiva [...] é direito do povo alterá-lo ou aboli-lo, e instituir novo 
governo” (cf. Gazeta do Povo, 22.4.2007). A violência vai sempre justificar a violência, é preciso 
romper com esse círculo, é preciso uma reflexão filosófica capaz de globalizar o bem e transfor-
mar a vida. A questão é ética.
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Cálice: Pequenas notas em prol da teologia da libertação

Um lugar para Deus
Sem dúvida existem muitos mal-entendidos sobre a teologia da libertação. Um deles é con-

siderar que sua base é a teoria marxista. Essa teoria é apenas um instrumento que pode ou não 
ser usado sem que seu abandono deite por terra a prática da teologia da libertação.

A compreensão da manifestação do divino na existência é o que sustenta uma atuação da 
teologia da libertação na vida concreta. Trata-se de um mistério de mão dupla, surgido no ne-
cessário e consequente Novo Testamento. O nascimento de Cristo, agora feito homem, cicatriza 
Deus na humanidade concreta da existência. O mistério do divino não vive apenas no abstrato 
“céu” e passa, agora, pela terra com suas vicissitudes reais. Para o divino se instaura também 
um mistério do humano. Não posso me recolher lá onde mora Deus na ignorância das coisas 
dos seres humanos. Nossa divindade passa, agora, pelo humano e só assim nossa humanidade 
pode passar pelo divino.

Entendo eu que, depois de Jó ter trazido Deus à presença humana, este não pode mais isen-
tar-se e isso se desdobra na vinda de seu filho para o experimento da misteriosa humanidade. Se 
em Jó o divino mostra-se de outra ordem que o humano, não cabendo as explicações da tradi-
ção, também para Deus, nesse momento, descortina-se o necessário “ver” (assim como para Jó) 
a vida humana. Daí a vinda de Jesus, filho de Deus. O que Jó põe em marcha é a superação da 
metafísica já existente e que mais tarde será radicalizada no cartesianismo.

A superação da metafísica que separa o lugar do ser humano de Deus é o que está em jogo 
na teologia da libertação. O mistério de mão dupla nos pede viver Deus, no aqui e agora concre-
to do mundo (social) em que os encontramos. O divino deve batizar-nos todo santo dia. É disso 
que se alimenta a atuação daqueles que, no exercício de sua fé, entregam-se a fazer emergir a 
vivência compreensiva de Deus no dia-a-dia das pessoas. Isso pode desdobrar várias formas de 
atuação que serão sempre embebidas de uma compreensão do real dentro do cálice [1] da fé em 
Deus.

Um lugar para a Igreja
Disso também vive o Santo Oficio e vemos Bento XVI se esforçando (à sua maneira), depois 

de João Paulo II, em levar a fé às nações. O que se coloca é a medida equilibrada das porções 
humanas e divinas. Não se trata de algo simples como a fórmula exata da Coca-Cola. E mais 
ainda: não se trata da fórmula equilibrada entre Deus e os seres humanos. O grande engano é 
justamente pressupor que tenho a fórmula da verdadeira fé. É baseado nesse engano que a Igreja 



Oficial sai a campo, dizendo o que é verdadeiro e falso na experiência do divino. Movimento 
de certa forma ingênuo do amor de Deus, que, sendo basicamente graça na gratuidade, é doa-a-
ção aos seres humanos doando liberdade. Mas além de ingenuidade é também ignorância (no 
sentido de desconhecer algo) de si mesma. Falta-lhe uma hermenêutica fenomenológica que lhe 
dê vislumbres do lugar de onde olha e compreende sua fé.

O lugar onde se encontra a Igreja Oficial é o lugar da instituição. Usando sua própria exegese 
tradicional, já pode perceber seus limites e possibilidades. No entanto quer escolher-se, buscando 
durar de forma estática. Quer a verdade da ciência no julgamento de si. Deixa, de lado, portanto, 
a verdade do mistério, aberto em doação ao que ainda pode vir. Esse abandono da fé com raiz 
no mistério está na base da pretensão de dizer o que podem ou não doar os seres humanos de fé 
cristã. Ao não reconhecer sua ideologia (e aqui cabe muito bem o conceito marxista), a Igreja 
Oficial perde-se exatamente naquilo que critica. Torna-se apenas história social, abandonando 
o mistério de Deus.

[1] Chico Buarque, Cálice.

Edgard Faya
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Anorexia: filosofia da morte social

O caso de Ana Carolina R. Macan nos faz perguntar sobre o seu rosto social da morte. A 
modelo, de 21 anos, morreu em São Paulo, vítima de anorexia, no dia 15 de novembro de 2006. 
Com apenas 40 quilos, num corpo de altura 1,74, a modelo contava com o Índice de Massa 
Corporal 13,21, bem abaixo do mínimo aceitável pela Organização Mundial da Saúde, 18,5. A 
baixa imunidade permitiu o desenvolvimento de uma insuficiência renal a uma infecção genera-
lizada. É esse o objeto de nossa reflexão. Não se pode passar sem uma reflexão sobre as conse-
quências do sacrifício que se faz em favor do mercado da moda. Que é anorexia? Que é bulimia? 
Que é difere anorexia de bulimia? Como a anorexia foi tratada na história do pensamento e por 
que podemos pensá-la como morte social? Aqui está o motivo de nossa reflexão.

É difícil entender o fenômeno da anorexia. Atualmente, há uma população de 1,7 milhão, 
na maioria adolescentes e mulheres, que sofre dessa epidemia, 20% da qual acaba em interna-
ções graves, chegando a óbito. O caso Terri Schiavo, que mobilizou a opinião pública, tem um 
pouco disso. Ao morrer, aos 41 anos, já havia passado 15 anos em estado vegetativo (EV). Aos 
27 anos de idade, sofreu um ataque cardíaco, logo seguido de falta de oxigenação do cérebro, 
o que o deixou lesado e sem cura. Segundo alguns estudiosos, o ataque cardíaco foi devido às 
práticas de anorexia e bulimia constantes na sua juventude. Ela, segundo o esposo, não queria 
ser mantida viva através de um tubo de alimentação.

A palavra anorexia vem do grego e quer dizer “falta de apetite”, mas, neste caso, devemos 
acrescentar que é da anorexia nervosa que falamos, isto é, de uma situação neurológica em que 
a pessoa não só perde o apetite, mas mantém, com relação à alimentação, uma certa apatia e até 
mesmo recusa. A doença se propaga mais na classe média, que se preocupa mais com a perda de 
peso através de dietas etc., e muitas vezes por conta de competitividade, principalmente quando 
se busca um corpo esbelto a fim de realizar sonhos como bailarina, modelo etc.

A bulimia nervosa está associada à anorexia, porém é um transtorno alimentar que leva a 
pessoa a alimentar-se em excesso, sentir-se culpada e vomitar o que comeu. As mesmas con-
sequências da anorexia, porém causando grandes estragos ao esôfago, às glândulas salivares e 
aos dentes, por causa do ácido estomacal. Freud retrata, em Inibição, sintoma e angústia (1926), 
o problema da bulimia dizendo: “A perturbação mais frequente da função alimentar é a 
inapetência pela retirada da libido. Os casos de intensificação do apetite também não são raros. 
Uma compulsão a comer é motivada pela angústia de inanição. Essa questão, todavia, foi pouco 
estudada” E isso tem aumentado nos últimos anos, principalmente nas capitais. Em síntese: 
podemos dizer que é uma situação preocupante e um desafio a ser vencido, pois, como observa 
M. Lawrence, “afeta uma área fundamental de toda experiência e preocupação humana: o rela-
cionamento entre nós e nosso corpo, entre nós e o que comemos”.



Com a Era Industrial e o liberalismo econômico a anorexia nervosa passou a ser mais fre-
quente, pois ficou atrelada às exigências do mercado da moda e da beleza, mas era já ocorria 
na Idade Média, nos meios religiosos, a fim de ascender ao grau máximo de espiritualidade. 
Na Idade Moderna, tal realidade é revelada no pensamento dos racionalistas e, no século XX, 
Freud chama a atenção para a questão do corpo como lugar da manifestação da pulsão de vida 
e pulsão de morte.

A seita dos “puritanos” ou albigenses refutava o corpo, semeando, no Ocidente, a ideia de 
um Deus criador dos seres espirituais. Surgiram, a partir daí, um rigorismo espiritual; sentimen-
to de pecado e necessidade de purificação através da flagelação do corpo. Deu-se, nesse contex-
to, uma grande atenção à culpabilidade do corpo. No século XIII, muitas monjas praticavam o 
“jejum santo”, ao qual, mais tarde, no século XIX, com William Gull, se daria o nome de “ano-
rexia nervosa”. Santa Catarina de Sena, monja dominicana, é um caso típico. No século XIV, 
numa época em que a Igreja se corrompia pelo poder e a promiscuidade, ela procurou no jejum 
a purificação que, mais tarde, a levaria à morte.
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