
 



   

                                                                                                                                                                                                                                                                        

O livro que estamos colocando em suas mãos é uma amostra da relação entre a 

mensagem bíblica e a realidade do povo. A Bíblia sempre associou as verdades eternas 

com a realidade humana e, no seio dessa humanidade, ela faz a sua história. 

Nos últimos dois milênios, muitos estudiosos gastaram suas vidas investigando, 

interpretando e transmitindo seus estudos às gerações presentes e futuras. Hoje, com 

olhares muito aguçados nas ciências e nos mecanismos modernos, não poucos fazem 

esse caminho de volta às fontes, a fim de oferecer aos tempos atuais a melhor 

mensagem desses textos imortais.  

A arqueologia, a política, a antropologia, a economia e outras ciências são utilizadas 

para uma aproximação maior dos tempos dos textos e de suas propostas. Os autores 

bíblicos não eram meros copistas ou redatores, mas eram intérpretes das verdades 

reveladas para seus tempos.  O presente livro é uma expressão desse trabalho dedicado 

à investigação das fontes e de sua mensagem, com temas e propostas diversas, mas 

sempre com o mesmo intuito: fornecer instrumentos e pistas de conhecimento e de 

decodificação da mensagem para nossos dias. 
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PREFÁCIO 
 

Isidoro Mazzarolo 
Escrever, pesquisar, investigar, meditar e rezar com a Escritura é uma tarefa 

que jamais sacia ou termina. Nos diversos milênios de cultura, história, política, 

arqueologia, antropologia e religiosidade que envolvem o ser humano, a Bíblia tem 

consagrado um espaço especial para estabelecer relações entre o imanente e o 

transcendente.  

Hoje, 2021, na era da pandemia (pan = tudo, todo; dêmos = povo) da Covid19, 

mas que passou o ano de 2020 e continua, hoje, ceifando vidas, uma das coisas que 

mais entra em crise é a fé, a religiosidade, a esperança. Nas casas, onde o vírus 

exterminador entra, sinais de dor, de medo e dúvidas aparecem. A Covid-19 não é a 

primeira pandemia que a humanidade conheceu, mas é, sem sombra de dúvida, a 

mais abrangente. Talvez, o número de vítimas da Covid-19 seja menor que outras 

anteriores, mas é a primeira pandemia universal. A história irá dizer às gerações 

futuras se o vírus é uma fabricação intencional, programado para atingir algumas 

camadas da população mundial, com finalidades econômicas, bélicas ou outras. Por 

enquanto estamos envolvidos em um universo de incertezas, de receios e de poucas 

seguranças. É neste campo que a Escritura Sagrada tem seu lugar e, como outrora, 

através da boca dos profetas e dos sábios, dos apóstolos e dos mártires, ela tem sua 

palavra de esperança e encorajamento.  

O livro que estamos colocando em suas mãos é uma amostra da relação entre 

a mensagem bíblica e a realidade do povo. A Bíblia sempre associou as verdades 

eternas com a realidade humana e, no seio dessa humanidade, ela faz a sua história. 

Os agiógrafos do Antigo Testamento condensaram, em algumas centenas de 

pergaminhos, grande parte da história precedente e, com muita propriedade, 

adaptaram-na aos seus parâmetros, costumes e religiosidade. Os compositores do 

Novo Testamento, à luz da Sabedoria divina, manifestada pelo Filho do Homem, 

assimilaram, atualizaram e acrescentaram novidades ao passado, apropriando-se 

delas com vistas ao futuro, dentro da Boa Nova do Reino de Deus (cf. Mt 5-7).  

Os textos bíblicos foram copiados, recopiados, corrigidos e atualizados para 

cada época e circunstâncias até o momento em que foram considerados mensagens 

definitivas e permanentes, fruto da inspiração e da revelação divina.  
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Nos últimos dois milênios, muitos estudiosos gastaram suas vidas 

investigando, interpretando e transmitindo seus estudos às gerações presentes e 

futuras. Hoje, com olhares muito aguçados nas ciências e nos mecanismos 

modernos, não poucos fazem esse caminho de volta às fontes, a fim de oferecer aos 

tempos atuais a melhor mensagem desses textos imortais.  

A arqueologia, a política, a antropologia, a economia e outras ciências são 

utilizadas para uma aproximação maior dos tempos dos textos e de suas propostas. 

Os autores bíblicos não eram meros copistas ou redatores, mas eram intérpretes das 

verdades reveladas para seus tempos.  

O livro que está chegando em suas mãos é uma expressão desse trabalho 

dedicado à investigação das fontes e de sua mensagem, com temas e propostas 

diversas, mas sempre com o mesmo intuito: fornecer instrumentos e pistas de 

conhecimento e de decodificação da mensagem para nossos dias. 

A Bíblia, no seu conjunto de livros, não abarca apenas uma cultura ou religião, 

mas condensa muitas culturas, religiões, ritos, mitos e superações de homens e 

mulheres em busca da verdade, do bem comum, da solidariedade, da hospitalidade 

e do amor.  

A pedagogia do amor segue sempre a mesma dinâmica: aquilo que uma 

geração conheceu como verdade e como bem, não deve esconder à geração seguinte 

(Sl 78,3-4; 1Jo 1,1-3). Contudo, o que foi dito aos antigos, pode necessitar de uma 

atualização, por isso, Jesus se encarregou de fazer e de ensinar essa hermenêutica 

(Mt 5,21s). 

 



 

APRESENTAÇÃO 
Isidoro Mazzarolo 

 
Este e-book que disponibilizamos faz parte de um projeto de divulgação dos 

trabalhos acadêmicos coletivos. Os artigos, aqui colocados, são textos extraídos de 

teses de doutorado apresentadas na PUC-Rio sob a minha orientação.  

Não obstante algumas já tenham sido publicadas em partes ou, até, na sua 

integralidade, resolvemos fazer uma publicação seleta, a fim de que, através destes 

artigos, os novos pesquisadores possam conhecer e, talvez, utilizar-se dos textos 

integrais. 

A ordem dos artigos é feita seguindo a ordem alfabética dos nomes dos 

autores, pois, tratando-se de capítulos de teses, todos no campo bíblico, não 

colocamos preferências maiores ou menores entre os mesmos. Todos eles são de 

grande relevância para o estudo e aprofundamento da pesquisa bíblica. 

Bruno Godofredo Glaab1 é professor de Novo Testamento na ESTEF (Escola 

Superior de Teologia e Espiritualidade Franciscana) e assessor de cursos bíblicos em 

diversos lugares; na tese desenvolve o tema da Diaconia do Filho do Homem (Mc 

10,42-45), como parte da exegese expressa no título da própria tese em Mc 10,45. O 

seu estudo é importante, de modo particular, explorando o tema do resgate do Filho 

do Homem, pagando com a própria vida a “conta” dos filhos de Deus, deixada pelo 

pecado. O tema do resgate, dentro da investigação exegética apresentada pelo autor, 

é fundamental para a catequese do discipulado, pois, do mesmo modo que o Ele fez, 

seus discípulos precisarão fazer (Jo 13,12). 

Carlos Schlaepfer2 nos apresenta o tema Os interlocutores de dentro e de fora 

da casa, num estudo sobre Mc 3,20-35. Sua tese, desenvolvida em torno dessa 

perícope, mostra como é fácil ser enganado, ser desviado ou ser afastado do Mestre. 

Como poderia a Mãe e os irmãos de Jesus estar fora da casa? O que os conduziu ao 

afastamento? Nessa dinâmica, o autor aprofunda o tema da pertença, da 

necessidade do discernimento e dos perigos que cercam os verdadeiros seguidores 

de Jesus. A tensão entre estar dentro ou estar fora não é eliminada com a prática de 

alguns ritos religiosos, de algumas práticas devocionais ou de pagamento de 

                                                     
1E-mail: bglaab@gmail.com 
2 E-mail: cfs04@oi.com.br 
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dízimos. Estar dentro é estar com Ele onde ele vai, fazer o que Ele faz, praticar o que 

Ele ensinou e, sob a assistência do Espírito Santo, afastar-se dos falsos irmãos, dos 

falsos profetas e dos ilusionistas que vendem o céu por dinheiro, mas não o 

entregam. 

Francisco Alexandre Vasconcelos 3 , professor de Sagrada Escritura na 

Faculdade Católica de São José dos Campos (São Paulo), com um título bastante 

específico – Os syn construtos; formas antitéticas ao sincretismo, apresenta o 

estudo do uso da preposição syn, no pensamento paulino, como forma didática e 

pedagógica do Apóstolo incluir os pagãos nas comunidades cristãs. Os sintagmas 

articulados com a preposição syn eram recorrentes na linguagem militar e poética 

helenística e, com isso, entram na composição da linguagem teológica paulina para 

incluir os pagãos no caminho da redenção. No contexto das religiões mistéricas, a 

linguagem é utilizada com dupla finalidade: a. aproximar os pagãos do mistério de 

Cristo; b. afastar os pagãos das religiões mistéricas e do esoterismo. “Paulo era 

judeu, fiel à tradição do seu povo; também era cristão, um apóstolo fiel à missão a 

ele confiada por Cristo (Gl 1,15-16; Rm 11,13; 1Cor 9,2): ele acreditava, pensava e 

agia em função desta Apostolicidade. Este modo de ser para os gentios cristalizou-

se no ato de escrever suas cartas sem detrimento ao amor pelos seus compatriotas 

(cf. Rm 9,1-4)”.  

Isidoro Mazzarolo4 é, atualmente, professor de exegese e de línguas bíblicas 

na PUCRS. Foi professor, na PUC-Rio, de março de 1993 a julho de 2017, onde 

orientou muitas dissertações de mestrado e teses de doutorado, sempre na área 

bíblica. Neste artigo, apresenta um tópico de sua tese sob o título O memorial como 

comer e beber. Parte da tese, que teve como tema A Eucaristia, como memorial da 

Nova Aliança, em Lc 22,14-20. O artigo aprofunda o sentido da Eucaristia como 

comida e bebida, no sentido de que o memorial necessita de assimilação da forma 

como se assimilam os alimentos após a refeição. A Eucaristia não se expressa 

apenas no rito da celebração, mas nas exigências anteriores ao ato cúltico, pois o 

que legitima a liturgia é a vida. Desta forma, a Eucaristia só será memorial do Senhor 

                                                     
3 E-mail: pexandao@uol.com.br 
4 E-mail: mazzarolo.isidoro@gmail.com 

mailto:pexandao@uol.com.br
mailto:mazzarolo.isidoro@gmail.com
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quando os atos da vida forem uma historicização dos atos de Jesus, assimilados da 

mesma forma que se assimila um alimento. 

Vicente Artuso5, professor na PUCPR, apresenta um tópico de sua pesquisa de 

doutorado em torno das fontes do Pentateuco para a compreensão da crise do 

sacerdócio no livro dos Números, ou seja, na revolta de Coré, Datan e Abiran contra 

Aarão e Moisés (Nm 15-18). A pesquisa retoma a questão da validade da teoria 

documentária das fontes e de seu desenvolvimento. Constitui parte de minha tese de 

doutorado, do estudo diacrônico de Nm 17-18. Aponta sua contribuição da crítica 

literária e também, seus limites. Isso se deve ao caráter fragmentário dos textos e à 

variedade de opiniões e à incerteza na separação das fontes. Os elementos literários 

de unidade são mais determinantes para o entendimento do texto, do que as 

rupturas. Mais que uma junção de diferentes tradições, o texto pode ser fruto do 

desenvolvimento de uma história primitiva, que foi meditada e desenvolvida por 

novos enfoques em contextos diferentes. Seu objetivo foi legitimar o sacerdócio de 

Aarão no poder. A história serve para intimidar os levitas pretendentes ao sacerdócio, 

mostrando que ninguém que não seja descendente de Aarão pode se aproximar para 

oferecer incenso. Somente a vara de Aarão irá florir e ser guardada na tenda do 

encontro, símbolo do sumo sacerdócio pós-exílico pretendente do poder.  

 

Porto Alegre, páscoa de 2021. 

Isidoro Mazzarolo. 

                                                     
5 E-mail: vicenteartuso@gmail.com 

mailto:vicenteartuso@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ESTUDO DE MARCOS 10,42-451 
 

 
 

https://doi.org/10.36592/9786587424804-1  

 
Bruno G. Glaab 

 

Introdução 

 

Em vista de um estudo aprofundado de Mc 10,45 (quarto capítulo), estuda-se, 

neste capítulo, a perícope de Mc 10,42-45, como o invólucro do referido versículo. 

Aqui se pretende situar o contexto do ponto de vista da estrutura da perícope, da 

crítica literária e da crítica histórica. 

Com este estudo, quer-se compreender o sentido mais profundo do v. 45 que, 

enxertado na perícope, reflete uma cristologia pós-pascal, desenvolvida, 

provavelmente sob influência paulina.2 Depois de se conhecer a estrutura, o aspecto 

literário, bem como a história do que cerca o referido versículo, tem-se as condições 

de adentrar no estudo cristológico de um versículo fundamental na compreensão da 

vida, morte e ressurreição de Jesus. Habitualmente se formula a teoria de que Jesus 

veio para dar sua vida e, que esta doação era necessária para resgatar homens e 

mulheres mergulhados no pecado. Nossa tese, no entanto, não pretende entrar nesta 

interpretação corriqueira da paixão, morte e ressurreição de Jesus.  

Para esta visão habitual, muitas vezes, valeu-se apenas da segunda parte do 

v.45: “dar a vida em resgate por muitos”, esquecendo-se do que vem antes: a 

diaconia. Para isso mesmo, faz-se mister o estudo, não apenas de Mc 10,45b, mas, 

tudo o que precede, isto é, Mc 10,42-45a, onde se destaca o serviço dos discípulos, 

embasado na diaconia do Filho do Homem. Como, porém, esta formulação 

cristológica vai além do presente capítulo, pois será tratado no capítulo 4 e na 

                                                     
1 O presente estudo é o terceiro capítulo da Tese de Doutorado: A Diaconia do Filho do Homem – 
Interpretação de Mc 10,45 – apresentada ao Departamento de Teologia da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) em 16/03/2001, sob a orientação do Dr. Isidoro Mazzarolo. 
2 A teologia do resgate está quase totalmente ausente nos evangelhos sinóticos. Afirmar que a morte 
de Jesus foi doação pelos pecados, ou “por vós” só se encontra em Mc 10,45 e paralelo de Mt 20, 28, 
bem como nos relatos da instituição da Eucaristia (Mc 14,22-25 e seus paralelos em Mt 26,26-29 e 
Lc 22,19-20. Ao passo que esta teologia é frequente nas Cartas Paulinas, bem como nos Escritos 
Joaninos. 

https://doi.org/10.36592/9786587424804-1
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segunda unidade da tese, aqui se estudará apenas o que se refere especificamente 

à perícope de Mc 10,42-45. 

 

1 INTRODUÇÃO À PERÍCOPE DE MARCOS 10,42-45 

 

 O terceiro passo do nosso método de análise consiste em restringir o estudo 

ainda mais, ou seja, depois de uma visão panorâmica do evangelho de Marcos e de 

um estudo da unidade de Mc 8,22-10,52 (c. 1 e 2), chegamos ao estudo específico 

da perícope de Mc 10,42-45. No presente capítulo será feito um estudo da referida 

perícope, quanto à sua estrutura, quanto à sua função literária e, também, quanto à 

sua história. 

 

1.1 Estrutura da perícope  

 

Marcos escreve sua perícope (10,42-45) como já o fizera com a subunidade 

(10,32-45), contrapondo temas como incompreensão e iluminação. O texto traz um 

contravalor (cegueira) ao qual é contraposto um verdadeiro valor (iluminação). A 

estrutura da perícope pode ser vista de três modos, conforme os três esquemas 

abaixo: 

 

Esquema 1 

Cegueira 

10,35-41 

    

 

 

 

 

 

   

 

Iluminação 

10,42-45 

 
Dialética 

A - Poder dos reis 

B - Poder dos cristãos 

C - Proposta de diaconia  

v.42 

v.43a 

v.44b-45 

Tese 

Antítese 

Síntese 

 

 
Esta perícope possui uma estrutura muito simples, na qual se contrapõem 

diversos termos, como já o fizera em toda a subunidade (10,32-45): à decisão de 

Jesus de ir a Jerusalém, se contrapõe o medo dos discípulos; à ambição dos filhos 

de Zebedeu se contrapõe o cálice e o batismo; ao poder dos grandes, se contrapõe o 
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serviço dos pequenos. Tudo isto porque Jesus também o fez até à morte.3 Assim, em 

10,42-45, se reproduz a estrutura de 10,32-45. Também aparece a cegueira (v.42), a 

incompreensão (v.43a) e a iluminação (v.43b-45). 

A perícope de Mc 10,42-45 apresenta uma estrutura de paralelismo antitético,4 

onde se acentuam ideias contrárias,5 ou ainda, o que V. Taylor chama de paralelismo 

semítico6 e pode ser assim representada: 

 

Esquema 2 

A - Os que governam e os grandes         v.42        forma positiva 

B - Não é assim entre vós                         v.43a     forma negativa 

 

A - Quem quer ser grande       v.43b      forma positiva 

B - Seja servo                      v.43c     forma negativa 

 

A - Quem quer ser o primeiro                    v.44a     forma positiva 

B - Seja escravo de todos        v.44b     forma negativa 

 

B - O Filho do Homem não veio para... 

            Ser servido                      v.45a    forma negativa 

A -       Mas servir e dar a vida                    v.45b    forma positiva. 

 

Em Mc 10,42-45 ainda se percebe o estilo dialético, onde dois termos se 

chocam para, assim, surgir um terceiro termo que conclua os dois termos anteriores: 

 

Esquema 3 

A - O domínio dos grandes               v.42         tese 

B - O domínio dos cristãos                                       v.43a      antítese 

C - Servir como o Filho do Homem, até a morte     v.43b-45   síntese 

 

                                                     
3 TAYLOR, V. Evangelio según San Marcos. p. 531. 
4 TUA palavra é vida, n. 4, p. 68. 
5 MYERS, C. O Evangelho de Marcos, p. 337-338. 
6 TAYLOR. V. Op. cit. p. 531. 



 
 
 
 

18 |  Pérolas bíblicas: tópicos de investigações recentes 
 

Assim, a estrutura de Mc 10,42-45 demonstra ser habilmente elaborada com 

categorias do pensamento semita, isto é, um pensamento que vai e vem, para realçar 

os ensinamentos do mestre. Contrapõe valores da sociedade e valores da 

comunidade,7 que espelhando-se no exemplo de Jesus e não no dos poderosos. 

Para concluir, convém dizer que Mc 10,42-45 tem estrutura semelhante à 

subunidade de Mc 10,32-45, ou seja, o texto está na área das contradições. 

Apresenta-se uma ideia, num segundo momento se contradiz esta ideia e, 

finalmente, se faz a síntese. Isto se dá em categorias semitas, num movimento de 

vai e vem. 

 

1.2 Crítica literária 

 

Conforme visto no item anterior, Mc 10,42-45 é um trabalho teológico-literário 

bem elaborado, ou seja, construído de forma pedagógica, em que o estilo literário nas 

seguintes categorias: 

 

a) Sentenças: o texto de Mc 10,42-45 é elaboração sobre ditos avulsos, 

conhecidos na exegese por apotegma. Exemplos de apotegma se encontram nos 

ditos sobre o sábado (Mc 2,27-28), o remendo e o vinho novo (Mc 2,21-22), os 

pequenos na comunidade (Mc 9,41-50). O que antes eram apenas sentenças, 

torna-se uma perícope.8 Na base de Mc 10,42-45, encontra-se um apotegma 

sobre o qual a perícope foi construída.9  

b) Diálogo de escola, ou de ensino. 10  Segundo R. Pesch, 11  em Mc 10,42-45 

prevalece o gênero literário de diálogo de petição, ou de escola e de ensino, que 

já inicia na perícope anterior (v.35). Os discípulos têm seu diálogo com o mestre, 

demonstram incompreensão e o mestre ensina. Na presente perícope, este 

ensino se dá ainda no Caminho (v.32), onde o mestre vai adiante dos discípulos. 

“Que o mestre caminhe adiante e o discípulo atrás é algo muito usual no 

                                                     
7  Entende-se aqui a sociedade como o mundo greco-romano e judeu, enquanto a comunidade 
representa os seguidores de Jesus, ou seja, os discípulos. 
8 TAYLOR, V. Op. cit. p. 259. 
9 BULTMANN, R. Geschichte der synoptischen Tradition,. p. 154. 
10 O diálogo de escolha, ou de ensino já foi visto no subcapítulo 1.2.4.2, item b: Gênero literário da 
subunidade de Mc 10,32-45. 
11 PESCH, R. Das Markusevangelium. p. 154. 
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rabinismo”.12 A autoridade do mestre que ensina é realçada pelo paradigmático 

verbo chamar que surge muitas vezes quando Jesus ensina (Mc 3,13.23-29; 6,7-

13; 7,14-16; 8,1-10.34-38; 9,35-37; 12,43-44).  Outro verbo importante que 

aponta para o gênero é vir. Este verbo aponta para a missão de Jesus, e é 

frequente em momentos de ensino (Mc 1,38; 2,17b; 7,1.31). 

c) Profético: nota característica da perícope 10,42-45 é o vaticínio ex evento.13 

Neste gênero, como na apocalíptica, o redator, ou mesmo a tradição, que já está 

além do fato acontecido, volta na história e, de forma profética, põe na boca de 

Jesus fatos já acontecidos como indicação de futuro, ou seja, que devem 

acontecer. Este gênero também pode ser percebido em muitos lugares (Mc 3,6; 

8,31; 9,31; 10,32-34.38). Na presente perícope percebe-se este gênero nos v.43-

44, tratando do servir, que é conceito pós-pascal e, principalmente, no v.45b, 

quando se anuncia e se interpreta a morte de Jesus como resgate.14 

 

Concluindo, pode-se definir Mc 10,42-45 como sendo do gênero das 

sentenças, ditos sobre os quais se construiu a perícope. Ainda se percebe o gênero 

profético: após a páscoa, volta-se ao Jesus histórico e põe-se em sua boca os fatos 

já acontecidos, bem como sua interpretação. Também se pode caracterizar a 

perícope como sendo do gênero de petição ou ensino, pois Jesus está a caminho, 

chama os seus, dialoga com eles e aponta para o motivo de sua vinda. 

 

1.3 Crítica histórica de Mc 10,42-45 

 

Neste item, serão estudados os v.42-45, no que tange à história da perícope. 

O último versículo, ou seja, o v.45, por ser o objeto de estudo desta tese, será 

estudado de forma mais abrangente no próximo capítulo, o qual trata 

especificamente deste versículo.  

                                                     
12 GNILKA, J. El Evangelio según San Marcos, p. 111. 
13 BULTMANN, R. Op. cit., p. 23. 
14 Pensam muitos biblistas que o próprio Jesus não tinha esta consciência de que sua morte fosse 
expiatória, mas que, isso, realmente, é teologia pós-pascal. 
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Alguns autores como C. Myers,15 W. Grundmann,16 J. Schmid17 analisam os v. 

42-45 junto com os v. 35-41 como se fosse uma única perícope. De fato, na atual 

redação, os v. 42-4518 parecem estar bem integrados na subunidade (v. 32-45). No 

entanto, uma análise mais profunda mostra que se trata de outro pano de fundo. R. 

Bultmann19 faz o comentário sobre os v. 42-45 em separado dos v.35-41.20 Com 

isso, quer-se situar os v. 42-45 como um texto que originalmente era completo em 

si e que não necessitava do que antecede (v. 32-41). Realmente os v. 42-45 não 

precisam dos v. 32-41 para que seu sentido seja pleno. Estes versículos são 

completos em si mesmos. A prova disso está na redação lucana (Lc 22,24-27) onde 

essa perícope vem em outro contexto, sem o pedido dos Zebedeus (Mc 10,35-41). O 

mesmo assunto vem ainda em outras partes, como Mc 9,35 e Lc 9,48b. Isso indica 

que o texto não nasceu como atualmente se encontra em Marcos, nem sequer estava 

ligado ao que se encontra em Mc 10,32-45. Trata-se de um assunto próprio que foi 

justaposto por Marcos ou pela tradição anterior a ele, inclusive que foi trabalhado e 

completado. Daí percebem-se pequenas variantes nas diversas formulações acima 

mencionadas. Trata-se de uma tradição antiga, independente, que recebeu as mais 

diversas roupagens, nas mais diversas ocasiões, conforme as necessidades ou 

interesse da tradição pós-pascal ou dos redatores. 

 

A tradição isolada e evidentemente primitiva de Mc 9,35 e Lc 9,48b faz com que 

certamente também Mc 10,43-44 e seus paralelos tenham sido transmitidos 

originalmente sem seu contorno.21 

 

Nisso R. Bultmann parece ter razão, pois o conteúdo de Mc 9,35 e de Lc 9,48b 

está muito próximo de Mc 10,43-44 e, supostamente, trata-se da mesma questão 

que foi reconstruída em situações diferentes. Nesta reconstrução, a roupagem 

                                                     
15 MYERS, C.  Op. cit. p. 336-337. 
16 GRUNDMANN, W. Das Evangelium nach Markus. v. 2.  p. 289-295. 
17 SCHMID, J. Das Evangelium nach Markus, p. 306-312. 
18 Alguns autores ligam o v. 41 aos v. 42-45, enquanto aqui se opta por ligá-lo aos v. 35-41. Por isto, 
nas citações a seguir, às vezes, o referido versículo aparece junto aos v. 42-45. 
19 BULTMANN, R. Op. cit.,  p. 154. 
20 Nem todos os biblistas veem assim. O. Wischmeyer analisa a perícope como sendo do v. 41-45. 
(Wischmeyer, O. Herrschen als dienen – Mk 10,41-45, p. 40. 
21 BULTMANN, R. Op. cit., p.154.   
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mudou, mas o conteúdo, não. No caso de 10,42-45, houve acréscimo do v.45. O 

mesmo pode-se perceber em Jo 13,1-16, onde, no entanto, o invólucro foi mudado 

bastante.  No  entanto,  comparando  Mc  9,35;  Lc 9,48b;  Mc 10,42-45  e Jo 13,1-16, 

chega-se à mesma realidade: o servir cristão. 

Quando se restringe o estudo do texto de Mc 10,42-45 numa comparação com 

seus textos mais próximos, ou seja, Mt 20,24-28 e Lc 22,24-27, chega-se à mesma 

conclusão: o dito originalmente falava do servir; o pensamento do Filho do Homem e 

da morte expiatória entrou depois, uma vez que Lucas não o traz. Como se afirmou 

acima, a ideia do servir surge em tantos pontos diferentes, sempre com roupagem 

levemente alterada. Julga-se, por isso mesmo, que também a perícope de Mc 10,42-

45 existiu independente de seus contornos e que ela, originalmente, só falava do 

servir. Nesse sentido, em Lucas estaria a forma mais original.  

 

      Mt 20,24-28       Mc 10,41-45          Lc 22,24-27 
24  Καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα 

ἠγανάκτησαν περὶ τῶν δύο 

ἀδελφῶν. (Mt 20,24)

41  Καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα 

ἤρξαντο ἀγανακτεῖν περὶ 

Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου (Mc 10,41)

24  Ἐγένετο δὲ καὶ 

φιλονεικία ἐν αὐτοῖς, τὸ τίς αὐτῶν 

δοκεῖ εἶναι μείζων. (Lc 22,24)
25  ὁ δὲ Ἰησοῦς 

προσκαλεσάμενος αὐτοὺς εἶπεν· 

οἴδατε ὅτι οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν 

κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ 

μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. 
(Mt 20,25)

42  καὶ προσκαλεσάμενος 

αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς· 

οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν 

ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ 

οἱ μεγάλοι αὐτῶν 

κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. (Mc 

10,42)

25  ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· οἱ 

βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν κυριεύουσιν 

αὐτῶν καὶ οἱ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν 

εὐεργέται καλοῦνται. (Lc 22,25)

26  οὐχ οὕτως ἔσται ἐν 

ὑμῖν, ἀλλ᾽ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν 

μέγας γενέσθαι ἔσται ὑμῶν 

διάκονος, (Mt 20,26)

43  οὐχ οὕτως δέ ἐστιν ἐν 

ὑμῖν, ἀλλ᾽ ὃς ἂν θέλῃ μέγας 

γενέσθαι ἐν ὑμῖν ἔσται ὑμῶν 

διάκονος, (Mc 10,43)

26  ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως, 

ἀλλ᾽ ὁ μείζων ἐν ὑμῖν γινέσθω ὡς 

ὁ νεώτερος (Lc 22, 26,a

27  καὶ ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν 

εἶναι πρῶτος ἔσται ὑμῶν δοῦλος· 
(Mt. 20,27)

44  καὶ ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν 

εἶναι πρῶτος ἔσται πάντων 

δοῦλος· (Mc 10,44)

καὶ ὁ ἡγούμενος ὡς ὁ 

διακονῶν. (Lc 22,26b) 

28  ὥσπερ ὁ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν 

διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι 

καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 

λύτρον ἀντὶ πολλῶν. (Mt 20,28)

45  καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν 

διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι 

καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 

λύτρον ἀντὶ πολλῶν. (Mc 10,45)

27  τίς γὰρ μείζων, ὁ 

ἀνακείμενος ἢ ὁ διακονῶν; οὐχὶ ὁ 

ἀνακείμενος; ἐγὼ δὲ ἐν μέσῳ 

ὑμῶν εἰμι ὡς ὁ διακονῶν. (Lc 

22,27)

 
 A tradução do texto grego, pode ser assim expressa: 
 
      Mt 20,24-28         Mc 10,41-45        Lc 22,24-27 

24 E ouvindo isso, os dez 

se indignaram contra os dois 

irmãos. 

41 E ouvindo isso, os dez 

começaram a se indignar contra 

Tiago e João. 

24 Aconteceu, também, 

uma rivalidade entre eles: quem 

dentre eles parecia o maior. 
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25 Mas Jesus, chamando-

os a si, disse-lhes: ‘Sabeis que os 

governantes dos povos se 

assenhoreiam deles e os grandes 

exercem autoridade sobre eles. 

42 E chamando-os a si, 

Jesus lhes disse: ‘Sabeis que os 

que parecem governar os povos se 

assenhoreiam deles e os grandes 

deles exercem autoridade sobre 

eles. 

25 Ele porém, lhes disse: 

‘Os reis dos povos se 

assenhoreiam deles e as 

autoridades deles se chamam 

benfeitores. 

26 Não é assim entre vós. 

Mas o que deseja tornar-se grande 

entre vós, será vosso servo. 

43 Não é assim entre vós. 

Mas o que deseja tornar-se grande 

entre vós, será vosso servo. 

26a Quanto a vós, porém, 

não é assim, mas o maior entre vós 

torne-se como o mais jovem. 

27 E o que deseja ser o 

primeiro, será o vosso escravo. 

44 – E o que deseja ser o 

primeiro, será o vosso escravo. 

26b E o que dirige, como 

aquele que serve. 

28 Assim como o Filho do 

Homem não veio para ser servido, 

senão para servir e dar a vida dele 

em resgate por muitos. 

Porque, também, o Filho 

do Homem não veio para ser 

servido, senão para servir e dar a 

vida dele em resgate por muitos. 

27 Pois, quem é maior, o 

reclinado à mesa ou o que serve? 

Não é o que está à mesa? Eu, 

porém, estou no meio de vós como 

o que serve. 

 

 

A comparação de Mateus e de Marcos não merece maior destaque, uma vez 

que parece claro que Mateus copiou Marcos com mínimas diferenças redacionais.22 

As pequenas alterações encontradas no texto devem ser vistas como estilo próprio 

de Mateus, que às vezes troca termos, altera a posição das palavras, etc. Por isso 

mesmo, aqui não se dará maior ênfase ao texto de Mateus que, como foi dito, é cópia 

quase literal de Marcos. A questão de Marcos e Lucas,23 no entanto, merece algumas 

considerações. 

 

Comparando o texto de Marcos com Lc 22,24-27, algo chama a atenção 
 
    Mc 10,42-45             Lc 22,24-27 
 

41 Ouvindo isso, os dez começaram a 

indignar-se contra Tiago e João.24   
24 Houve também uma discussão entre 

eles: qual seria o maior? 25 

42 Chamando-os, Jesus lhes disse: 

´Sabeis que os que parecem governar as nações 

se assenhoreiam delas e seus grandes exercem 

poder sobre elas. 

25 Jesus lhes disse: ´Os reis das nações as 

dominam, e os que as tiranizam são chamados 

benfeitores. 

43 Não é assim entre vós: Mas o que 

deseja ser grande entre vós, será servo de vós, 

26a Quanto a vós, não deverá ser assim; 

pelo contrário, o maior dentre vós torne-se como 

o mais jovem, 

                                                     
22 WISCHMEYER, O. Op. cit., p. 30. 
23 Idem, p. 30. 
24  Tanto o v. 41 de Marcos como o v. 24 de Lucas foram colocados apenas para mostrar suas 
diferenças e provar que originalmente não pertencem ao conjunto. 
25 Lucas tem uma frase semelhante ao v. 24 em 9,46, onde, igualmente, diz que houve uma discussão 
entre eles para saber qual seria maior. Isto evidencia que Lucas se vale de uma frase comum, por ele 
formulada, o que revela seu estilo de redação. 
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44 e quem deseja ser o primeiro entre vós, 

será escravo de todos! 

26b e o que governa como aquele que 

serve. 

45 Porque também o Filho do Homem 

não veio para ser servido, senão para servir e dar 

a vida dele em resgate por muitos. 

27 Pois, qual é o maior: o que está à mesa 

ou aquele que serve? Não é aquele que está à 

mesa? Eu, porém, estou no meio de vós como 

aquele que serve. 

 

Lucas traz a perícope em outro contexto e com outra moldura. Isso se percebe 

ao se compararem os versículos precedentes, isto é, Mc 10,41 e Lc 22,24. Os termos 

marcanos servo (v. 43) e escravo (v. 44) se transformam em o mais jovem. O serviço 

em Lucas, claramente, se refere a serviço de mesa (Lc 24,27). O servir exemplar do 

Filho do Homem ligado à morte expiatória desaparece, ou se reduz a aquele que 

serve. É um tanto estranho que Lucas, justamente em ambiente da Ceia, omita a 

questão do resgate. Parece que sua versão está próxima de Jo 13,1-17.26 Daí pode-

se supor que o texto não está originalmente ligado ao pedido dos Zebedeus. Lucas 

teria conhecido outra tradição do mesmo texto, que não estava ligada ao texto de Mc 

10,32-45. V. Taylor afirma: Lc 22,26 tem a mesma estrutura, porém o vocabulário e a 

sintaxe são distintos, características estas que nos remetem a uma tradição 

independente do original aramaico.27 

Se é possível afirmar que Lucas conheceu outra tradição,28 então pode ser 

possível aceitar que os v. 42-45 são um ensinamento próprio que foi adaptado pela 

redação ou pela tradição, pois não têm sua origem dentro da perícope dos Zebedeus. 

Os ditos abaixo exprimem o que se quer afirmar: em parte, são palavras trabalhadas 

pela própria comunidade, como Mt 16,18-19 e 18,15-17.18 e os discursos de 

instrução, em parte é patrimônio mais antigo, que foi trabalhado de maneira própria, 

como Mc 10,42-45 e Mt 23,8-10.29 

W. Grundmann, comparando o texto de Marcos com o de Lucas, também 

conclui que a instrução aos discípulos não necessariamente tenha sido transmitida, 

originalmente, no contexto do pedido dos Zebedeus, assim como, também, na 

                                                     
26 WISCHMEYER, O. Op. cit. p. 30. 
27 TAYLOR, V. Op. cit. p. 531. 
28 Quanto à questão de saber se Lucas conheceu outra tradição, R. Pesch tem pensamento diferente. 
Para ele, Lc 22,24-27 poderia ser transposição lucana de Mc 10,41-45, ou seja, Lucas teria 
desenvolvido a perícope de Marcos para o contexto da ceia. "Muito mais, em Lc 22,24-27 poderia estar 
uma transposição lucana de Mc 10,41-45 para a situação da ceia." (Pesch, R. Das Markusevangelium, 
p. 163). 
29 BULTMANN, R. Op. cit., p. 156. 
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instrução faltava a noção de morte por resgate. Lucas liga a instrução com a ceia (Lc 

22,27) e João expressa esta mesma instrução no lava-pés, que também é ambiente 

de ceia (Jo 13,1-16). Neste relato também falta a teologia do resgate. Em Lucas e 

João fica claro o que a palavra ´servir` contém, e que a tradição do servir de Jesus 

pertence à situação da ceia.30 

Daqui se conclui que, em Mc 10,42-45, só é histórico, ou jesuânico o 

pensamento trazido pelos v. 43-44 e que também aparece em Mc 9,35; Lc 9,48b; Mt 

23,11; Jo 13,15. Sobre estes versículos ter-se-iam construído os v. 42-45.31 Assim, 

muitos autores veem os v.42-45 como uma construção ilustrativa sobre uma 

sentença, provavelmente jesuânica. A repetição acima constatada, dá uma ideia de 

que havia uma máxima comum que, conforme as necessidades das comunidades, 

se fazia ressurgir. Os v. 43-44 retomam a velha regra de humildade que aparece em 

tantos outros lugares dos evangelhos (Mc 9,35; 10,31; Lc 9,48b; Mt 23,11; Jo 13,15) 

e a transformam em regra de comunidade,32 isto é, o que antes só versava sobre a 

humildade, agora também fala sobre o servir. Na noção do servir já está um conceito 

pós-pascal, oriundo do ambiente da Ceia (cf. Mc 14,22-24; Jo 13,1-17), ou ainda, 

refletindo sobre a Ceia, os primeiros cristãos já teriam visto a morte de Jesus como 

serviço para a humanidade. “Servir” falta em Lc 9,48b. E até se percebe que Mc 10,43-

44 muda alguns termos para lhe dar ênfase: grande para primeiro e servo para 

escravo. Esta é uma ideia de reforço e poderia ser uma influência de Paulo (cf. Fl 2,7-

8). O texto de Mc 10,43-44 seria reformulação de Mc 9,35 e de Lc 9,48b.33 Segundo 

J. Schmid e também R. Pesch,34 os v.43-44 seriam a acentuação de 9,35, com base 

no ensino sobre o servir, que é muito comum no Novo Testamento, principalmente 

na teologia paulina: (1Cor 16,15; 2Cor 4,5; Rm 15,25.31; 16,1; Cl 1,7.25). 

Quem, então, alterou a regra de humildade em regra de comunidade não teria 

sido o redator final, mas sim a comunidade cristã primitiva.35 Neste sentido, diz R. 

                                                     
30 GRUNDMANN, W. Op. cit., p. 291, nota 10. 
31 BULTMANN, R. Op. cit., p. 154. 
32 A expressão regra de humildade e regra de comunidade são de R. Pesch. Ele afirma que a antiga 
regra de humildade “Demutsregel” (Mc 9,35) foi desenvolvida em regra de comunidade 
“Gemeinderegel” (Mc 10,42-45). (Pesch, R. Das Markusevangelium, p. 161). 
33 SCHMID, J. Op. cit. p. 309. 
34 PESCH, R. Das Markusevangelium.. p. 161. 
35BULTMANN, R. e TAYLOR, V., supõem que Mc 10,43-44 sejam mais velhos do que Mc 9,35. Pois, 
para Bultmann Mc 9,35 teria sofrido erosão (Bultmann, R. Op. cit. p.154). Para Taylor os v.43-44 
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Pesch36 que Marcos não interferiu muito na elaboração do mesmo texto, mas que 

este já recebera a cena dupla (v. 35-41 e v. 42-45) de uma coleção catequética pré-

marcana. O desenvolvimento, segundo o mesmo Pesch, teria se dado na tradição 

pré-marcana. J. Gnilka37 tem teoria semelhante, afirmando que os v.35-41 e os v.42-

45 já estavam unidos antes da redação de Marcos. Assim, nas afirmações de um e 

de outro pode-se perceber que os v. 42-45 não estão historicamente ligados ao que 

antecede. Melhor dizendo, os v. 42-45 não nasceram juntos com os versículos 

anteriores. Mas, como diz Schnackenburg,38 Marcos entrelaçou o colóquio de Jesus 

com os Zebedeus (v.35-41) com os v. 43-44. De acordo com estes dados, pode-se 

inferir que o princípio contido em Mc 10,43-44 foi retocado, completado e adaptado, 

de modo que a história que o acompanha é uma contextualização para os problemas 

das comunidades. 

É possível supor que Mc 10,42-45 tenha origem dupla, uma nos ditos dos v.43-

44 (histórico-redacional) que já são parte desenvolvida de outras sentenças, 

provavelmente jesuânicas 39  e outra nos v.42.45 que servem de motivos 

preparatórios (v.42) e conclusivos (v.45) para o dito (redacional). Ou seja, os v.43-44, 

devido aos seus diversos paralelos, com ideias semelhantes, são aceitos como 

históricos, mas também são redacionais, no sentido de que, cada vez que aparecem 

nos diversos paralelos, trazem roupagem diferente. Os v.42.45 foram criados para 

dar um sentido mais amplo ao conteúdo dos v.43-44. 

 

 Conclusão 

 

A perícope de Mc 10,42-45 obedece à estrutura da subunidade de Mc 10,32-

45, ou seja, move-se no paralelismo antitético. Expressa-se no gênero das sentenças 

ou ditos, como também no gênero profético, quando interpreta a morte de Jesus 

como serviço e ainda traz o gênero de ensino, isto é, quando Jesus provoca uma 

                                                     
estariam no seu habitat. O que, segundo ele não se verifica em Mc 9,35; Lc 9,48b; 22,25-27 (Taylor, V. 
Op., cit. p. 529). 
36 PESCH, R. Op. cit., p. 153. 
37 GNILKA, Joaquim. Op. cit., p. 114. 
38 SCHNACKENBURG, R. O Evangelho de Marcos. n.2/2, p. 108. 
39 WISCHMEYER, Oda. Op. cit., p. 40. 
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problemática pela qual pode instruir seus discípulos. A perícope tem origem dupla. A 

primeira está nos v.43-44, que, por sua vez, são desenvolvimento de sentenças sobre 

a humildade (Mc 9,35 e Lc 9,48b. A segunda origem se encontra nos v. 42 e 45. O 

primeiro serve de introdução e o segundo como conclusão, onde a morte de Jesus é 

interpretada.  

Assim terminamos o terceiro passo de nosso método de restringir ou de 

confinar o nosso estudo. Após uma visão panorâmica sobre o evangelho de Marcos, 

de uma análise da unidade de Mc 8,22-10,52 e da perícope de Mc 10,42-45, 

chegamos ao versículo específico de nosso estudo, isto é, Mc 10,45. Este versículo 

será estudado no próximo capítulo. 
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2. OS INTERLOCUTORES DE DENTRO E DE FORA DA CASA: MARCOS 3,20-35 
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Carlos Schlaepfer1 
 

INTRODUÇÃO 

 

No Evangelho de Marcos 3,20-35, vamos encontrar a temática da casa como 

sendo uma verdadeira chave de leitura, quando analisada de duas formas: através 

dos que se encontram dentro ou fora da mesma. Assim, os parentes de Jesus (Mc 

3,20-21) encontram-se fora da casa e julgam Jesus fora de si, que, por sua vez, se 

encontra dentro da casa. De modo análogo, a mãe e os irmãos de Jesus estão fora 

da casa (Mc 3,31-34) e mandam chamar Jesus que se encontra dentro da casa. Estar 

dentro ou fora da casa pode revelar não apenas um movimento cênico, presente na 

trama descrita por Marcos.  

A análise deste movimento, dentro ou fora da casa, sendo vista a partir da 

presença de Jesus, pode colocar em destaque certa aproximação ou afastamento 

em relação à sua pessoa ou ao projeto defendido por Ele. Esta perspectiva é melhor 

compreendida quando se observam as reações dos interlocutores no texto de Mc 

3,20-35. Os discípulos, multidão, escribas, parentes vão posicionando-se em torno 

de sua pessoa e tomando reações diversas: estão à sua volta, não o deixam comer, 

querem agarrá-lo, levantam falsas acusações, querem vê-lo, ouvem a sua palavra. 

Essas reações apresentam uma dinamicidade que, lidas nessa perspectiva de 

dinâmica em torno da casa, revelam uma tensão entre unidade e divisão de seus 

interlocutores, tendo em Mc 3,25 o ponto central desta dinâmica.  

Procurando trazer uma contribuição nessa leitura do texto de Marcos, o 

presente artigo colocará em destaque alguns elementos que serão de grande valia 

para sua compreensão exegética e hermenêutica. 

                                                     
1O presente artigo está baseado em parte da tese de doutorado em teologia bíblica, defendida pelo 
autor em 2002 na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com o título: A dinâmica da casa 
em Mc 3,20-35. Estar dentro ou fora como sinal da tensão entre unidade e divisão, sob a orientação 
do Dr. Frei Isidoro Mazzarolo. 
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ESTRUTURA DO TEXTO 

 

O texto de Mc 3,20-35 encontra-se dentro de uma unidade onde está presente 

um paralelismo concêntrico, conforme o esquema abaixo:2 

 

A – 3,7-12: Sumário das atividades de Jesus; 

B – 3,13-35: Os que rejeitam e acolhem Jesus; 

C – 4,1-34: O ensinamento sobre o mistério do Reino de Deus; 

C’ – 4,35–5,43: O poder ativo do Reino; 

B’ – 6,1-6 a: Os que acolhem e rejeitam Jesus;  

A’ – 6,6b-13: Sumário das atividades dos discípulos. 

 

Primeiramente, (A) e (A’) apresentam o sumário inicial, com as atividades de 

Jesus e final, com as atividades dos discípulos em missão. Em seguida, (B) e (B’) 

apresentam as narrativas que destacam as relações de proximidade e afastamento 

entre Jesus, os discípulos, os parentes/conterrâneos e adversários. Por fim, (C) e (C’) 

apresentam um paralelismo, complementando-se através do ensinamento sobre o 

Reino de Deus em parábolas e a própria presença do Reino através da ação de Jesus 

em quatro momentos: controlando a tempestade, expulsando o espírito impuro, 

curando a mulher encurvada e, também, curando a filha de Jairo.  

Essa forma de paralelismo concêntrico coloca em evidência tanto a missão de 

Jesus quanto a dos discípulos frente ao Reino de Deus. A pregação e a ação de Jesus 

tornam-se o centro desse paralelismo, como sendo um paradigma para a missão 

dos discípulos. Essa missão provoca reações diferentes no meio da multidão, de 

forma a definir aqueles e aquelas que seguem ou rejeitam Jesus.  

As relações de proximidade e afastamento entre Jesus e os personagens 

presentes nesta unidade do Evangelho de Marcos revelam-se de modo dialético, ou 

seja, quanto mais próximos, por serem parentes ou conterrâneos de Jesus, mais se 

afastam diante da missão. Por outro lado, os mais distantes, socialmente falando – 

o possesso (Mc 5,1-20), a mulher encurvada (Mc 5,21-34) e o oficial romano (Mc 

                                                     
2 Cf. SCHLAEPFER, Carlos. “Estar dentro ou fora da família de Jesus: Uma opção radical”. In: Estudos 
Bíblicos, 85, 2005, p. 63-79. 
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5,38-43) – são as pessoas que se aproximam diante da missão. Desse confronto 

entre adesão e rejeição vai sendo formado  o  grupo dos  discípulos  e  discípulas  de 

Jesus, tendo como referência a sua missão frente à Boa-Nova do Reino de Deus.  

A característica para uma estrutura em paralelo concêntrico está na 

interrupção de uma determinada ação iniciada e retomada mais à frente. Assim, um 

determinado episódio aparece dentro de outro como um sanduíche. Trata-se de um 

recurso literário muito comum em Marcos.3 O próprio texto de Mc 3,20-35 pode 

também ser analisado a partir desta estrutura concêntrica. A justificativa encontra-

se na relação entre os parentes de Jesus em Mc 3,21.31 e nas acusações de que 

Jesus estava fora de si (Mc 3,21) e possuído por Beelzebul, realizando exorcismo por 

meio do Príncipe dos demônios (Mc 3,22). Assim, podemos perceber o seguinte:  

 

A – Mc 3,20-21 – A antiga família: parentesco; 

B – Mc 3,22-30 – As acusações dos escribas contra Jesus; 

A’ – Mc 3,31-35 – A nova família: projeto. 

 

A ligação entre Mc 3,21.31 é redacional, embora seja de tradições primitivas. 

Em Mc 3,21, Jesus está dentro de casa, enquanto que Mc 3,34 faz pensar nos 

ouvintes que estão ao seu redor. A mãe, os irmãos e irmãs de Jesus estão fora da 

casa e da multidão, enviando alguém para chamar Jesus. Aqui não se trata de 

“agarrar” Jesus como em Mc 3,21, mas sim de “chamar”. Tratando-se de tradições 

diferentes, o sentido presente, em ambos os textos, é também diferente. As palavras 

de Jesus não constituem uma reação violenta, pois a expressão “respondendo lhes 

disse” (Mc 3,33) é uma fórmula bastante comum nos sinóticos. 4  A redação de 

Marcos aponta as duas perícopes para um foco único: “quem é minha mãe e quem 

são meus irmãos?” (Mc 3,33). O gesto de olhar em volta, para os que estão ao seu 

redor (Mc 3,34), responde a esta pergunta. 

 

 

                                                     
3 Cf. Mc 3,1-3.4-5a.5b-6; 5,21-24.25-34.35-43; 11,12-14.15-19.20-25. 
4 No Evangelho de Marcos, aparece 15 vezes; em Mateus, 45 vezes; em Lucas, 38 vezes e em Atos, 8 
vezes. 
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O CONTEXTO LITERÁRIO E O “PRÉ-TEXTO” DE Mc 3,20-35  

 

Os  textos  antecedents  e  subsequentes a Mc 3,20-35, aqui denominados  de  

“contexto literário”, são analisados procurando determinar os elementos 

convergentes e/ou divergentes em relação ao texto em estudo. Por outro lado, 

entendemos por “pré-texto” o estudo dos elementos essenciais à formação do texto, 

procurando refazer o caminho percorrido até chegar à sua forma final e definitiva, 

levando-se em conta, portanto, a situação da comunidade e do redator na elaboração 

da obra. Estamos, portanto, nos referindo ao que antecede o texto no tempo. Nesse 

sentido, devem ser levados em consideração todos os elementos (históricos, 

culturais, religiosos, políticos e econômicos) para poder se chegar às tradições em 

que o autor se baseou para escrever o seu Evangelho. 

Para análise do texto antecedente interessa-nos verificar, dentro do capítulo 

3o de Marcos, os elementos principais que possam trazer alguma referência ao texto 

em estudo. Portanto, tomaremos como texto antecedente Mc 3,1-19, podendo o 

mesmo ser dividido em três partes:  

 

a) Mc 3,1-6 – A cura do homem com a mão atrofiada: O texto encerra uma 

sequência de cinco confrontos apresentados por Marcos entre Jesus e seus 

adversários,5  que vão crescendo em relação às hostilidades. O motivo desse 

confronto é a questão da lei do repouso sabático, bem como no episódio anterior 

(Mc 2,23-28). Com o objetivo de colocar Jesus à prova, a fim de condená-lo 

dentro da lei que proibia a cura em dia de sábado, a não ser em caso de grave 

necessidade ou em perigo de vida, os adversários acabam sendo questionados 

por Jesus. Diante do silêncio dos adversários, Jesus lança um olhar indignado 

sobre eles, característica encontrada apenas em Mc 3,5.6  Por outro lado, os 

fariseus chegam à decisão radical ao reunir-se com os herodianos para eliminar 

                                                     
5 Os outros quatro episódios são os seguintes: a) Mc 2,1-12 – Cura do paralítico e discussão com os 
escribas; b) Mc 2,13-17 – Vocação de Levi e nova discussão com os escribas; c) Mc 2,18-22 – A 
questão do jejum e discussão com os fariseus; d) Mc 2,23-28 – As espigas arrancadas e nova 
discussão com os fariseus. Paralelamente a essas cinco controvérsias colocadas no início do 
Evangelho na Galileia, Marcos colocará outras cinco controvérsias no final do Evangelho, em 
Jerusalém: a) Mc 11,27-33 – Questões sobre a autoridade de Jesus; b) Mc 12,1-12 – Parábola dos 
vinhateiros homicidas; c) Mc 12,13-17 – O imposto a César; d) Mc 12,18-27 – A ressurreição dos 
mortos; e) Mc 12,28-34 – O primeiro mandamento. 
6 Cf. os textos paralelos em Mt 12,9-14; Lc 6,6-11. 
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Jesus. Essa decisão respeita a lógica de um sistema que procura se 

autopreservar através do poder religioso, representado pelos fariseus, associado 

ao poder político, representado pelos herodianos, conforme Fabris (1990, p.451). 

Para o autor, esta associação entre fariseus e herodianos, que aparece também 

em Mc 12,13, no episódio sobre a licitude de se pagar imposto a Cesar, seria 

estranha, uma vez que os dois grupos teriam orientações espirituais e políticas 

diversas. Porém, conforme Daniel (1967, p. 31-56), o nome dos herodianos 

estaria ligado aos essênios, como adeptos desses, explicando desta forma a 

aproximação entre herodianos e fariseus. Myers (1992, p. 206) levanta essa 

mesma questão, mostrando a impossibilidade de uma coalisão entre fariseus e 

herodianos, apontando para uma construção marcana a presença deste último 

grupo, destinada a representar a aristocracia da Galileia nativa, com seu 

interesse em manter a ordem. Sua menção, afirma o autor, prepara o leitor para 

outra conspiração de morte oficial: a execução de João Batista por Herodes (Mc 

6,14s). Apesar destas possibilidades apresentadas pelos dois autores, a ligação 

com essênios ou uma construção narrativa de Marcos, não se pode descartar o 

aspecto político que estaria por trás dessa decisão, uma vez que apenas com o 

consenso dessas duas instâncias de poder se poderiam tomar medidas radicais 

em relação a Jesus.  

b) Mc 3,7-12 – O primeiro sumário das atividades de Jesus: Trata-se de uma 

conclusão em forma de sumário sobre as atividades de Jesus, aparecendo um 

pouco mais ampla que as outras, presentes no Evangelho de Marcos.7 Todos os 

sumários são apresentados como um momento de transição. Apesar dos 

paralelos em Mt 12,15-16 e Lc 6,17-19, sua redação reflete o estilo e as 

preocupações de Marcos. Em um primeiro momento, uma grande multidão vai 

até Jesus de toda a Palestina (Mc 3,7-8). Já, num segundo momento, Jesus 

demonstra sua preocupação em relação ao número de pessoas que se 

comprimiam e lançavam-se sobre ele em busca das curas (Mc 3,9-10). Aqui 

temos um detalhe que é próprio de Marcos, qual seja, a preocupação de Jesus a 

ponto de pedir uma barca para ficar de prontidão. Por último, num terceiro 

momento, há a proclamação messiânica dos endemoninhados e a imposição do 

                                                     
7 Os sumários aparecem como curtas exposições para realçar este ou aquele aspecto da atividade de 
Jesus e imprimir-lhe um alcance geral. Cf. Mc 1,14-15.28.32-34; 6,12-13.53-56. A estes sumários, 
podem-se acrescentar alguns versículos de transição como, por exemplo, Mc 1,21-22.39.45; 2,13; 4,1; 
6,6b.30-34; 9,14-15.30; 10,1, que são para o leitor como pontos de referência.  
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silêncio por parte de Jesus (Mc 3,11-12). Esse aspecto é característico de 

Marcos quando sublinha o mistério de Jesus.  

c) Mc 3,13-19 – A convocação dos Doze – Jesus chama os que Ele quis: A 

menção da subida de Jesus ao monte, por um lado, destaca o início de uma nova 

perícope, finalizando o sumário precedente. Por outro lado, ressalta a 

importância da cena que se desenvolve em torno dos Doze, através do seu 

chamado, missão e nomeação. Esse novo grupo escolhido e formado por Jesus 

representa o povo das Doze tribos, o santo povo de Israel, de forma original e 

escatológica. De acordo com Schnackenburg (1971, p. 91), a escolha de Doze 

homens torna-se um “sinal profético do direito que Jesus se arroga sobre o povo 

de Deus, povo que quer aperfeiçoar”. Para tanto, Marcos destaca um 

ensinamento diferenciado, particular, para esse grupo. 8 Nos três anúncios da 

Paixão, essa diferença parece bem caracterizada, sendo que, no segundo e 

terceiro anúncios, há um acento ainda maior sobre esse aspecto particular, uma 

vez que se trata de superar conflitos dentro do grupo. É interessante observar 

que, em Mc 9,33-50, o ensinamento particularizado aos Doze, com respeito à vida 

comunitária, acontece de modo especial em casa. 

 

Em relação ao texto subsequente, encontramos o capítulo quatro do 

Evangelho de Marcos: o ensinamento de Jesus através das parábolas. Tratando-se 

de uma composição literária, apresenta diversas suturas redacionais facilmente 

observadas. Na introdução (Mc 4,1-2) e conclusão das parábolas, Jesus encontra-

se na barca diante de uma multidão. Entretanto, ao dialogar com os discípulos com 

o intuito de explicar o sentido das parábolas, parece indicar uma outra situação ou 

cenário diferente da anterior. Provavelmente, a uma primitiva coleção de parábolas 

sob o tema da semente foi acrescida a sentença sobre a finalidade do ensino das 

mesmas, bem como a necessidade de ouvi-las (Mc 4,10-12.21-25). Embora se possa 

determinar nessa composição de Marcos três camadas literárias distintas – Jesus, 

a tradição primitiva e o evangelista-redator – o verdadeiro conteúdo das parábolas 

é o mesmo: Jesus, sua palavra e ação ainda atual na comunidade. A parábola revela, 

de modo simples, o rosto de Deus e o seu projeto. Por outro lado, essa revelação 

torna-se um enigma para quem não está disposto a mudar seus esquemas sobre 

                                                     
8 Cf. Mc 4,10-12.34; 9,33-50. 
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Deus e sua ação no mundo. Nesse sentido, é necessário ter ouvido para ouvir e 

entender a presença de Deus no gesto confiante do semeador, no germinar e 

amadurecer do trigo, no crescimento prodigioso de uma pequena semente. 

Todo esse “con-texto” que emoldura o texto de Mc 3,20-35 coloca-se como 

um pano de fundo para o seu estudo e análise, podendo ser destacados dois 

elementos importantes, que muito bem situam as perícopes em questão: De um lado, 

a ação e a pregação de Jesus que vão sendo desenvolvidas em torno de sua relação 

com a multidão, com os adversários e, principalmente, com os discípulos; de outro, 

a formação de grupos que vão se colocando a favor ou contra Jesus. Os textos 

antecedentes (Mc 3,1-19), portanto, acentuam a prática de Jesus através das curas 

e expulsão de demônios, ao mesmo tempo que mostram um posicionamento de 

ruptura ou seguimento frente a essa mesma prática de Jesus. O texto subsequente 

(Mc 4,1-34) acentua a pregação de Jesus sobre o Reino de Deus através das 

parábolas. É interessante notar o importante papel desempenhado pela casa nesse 

desenvolvimento do “con-texto”: a casa de Jerusalém representada pelos oficiais 

fariseus e herodianos (Mc 3,6); a casa de Israel, representada pelos Doze (Mc 3,13-

19).  

Na análise do “pré-texto” de Mc 3,20-35, encontramos um primeiro elemento 

histórico importante com relação ao grupo dos escribas 9  que desceram de 

Jerusalém (Mc 3,22). O escriba, assim chamado desde o tempo de Esdras, era a 

pessoa versada na lei, também conhecido como doutor da lei, tendo como título de 

honra Rabi. Durante o século I de nossa era até a destruição do Templo, houve uma 

luta pela supremacia entre a antiga classe superior formada pela nobreza hereditária 

do clero e do laicato e a nova classe superior formada pelos escribas ou rabinos, com 

a vitória destes, devido ao prestígio e força adquiridos pouco a pouco. Sua origem 

parece ser bastante variada. Em Jerusalém até os anos 70 d. C., existem sacerdotes 

da classe alta com formação de escribas, bem como sacerdotes do baixo clero. A 

grande massa dos escribas está na verdade presente nas mais variadas profissões: 

                                                     
9  É interessante observar que, no Sinédrio, o grupo farisaico é geralmente designado como “os 
fariseus” ou “os escribas” no Novo Testamento. Nunca aparecem um ao lado do outro como grupos 
do Sinédrio (Mt 25,45: “Os sumos sacerdotes e os fariseus”; Lc 20,19: “Os escribas e os sumo 
sacerdotes”). Isto acontece porque os chefes e os membros influentes das comunidades farisaicas 
eram escribas (JEREMIAS: 1983, p. 344). 
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mercadores, artesãos, operários. Assim, a maioria dos escribas era constituída de 

pessoas não abastadas da população (JEREMIAS: 1981, p. 317-318). 

Ainda como referência aos escribas, Mc 3,22 assinala que haviam descido de 

Jerusalém para fazerem as acusações contra Jesus. Também em Mc 7,1 encontra-

se o mesmo sentido de movimento dos escriabas e fariseus, quando vêm de 

Jesrusalém. Porém, um movimento contrário apresenta-se da parte de Jesus em Mc 

10,32.33; 15,41: Jesus sobe em direção a Jerusalém. Há um contraste entre o descer 

dos escribas e fariseus e o subir de Jesus e seus discípulos, tendo como referência 

Jerusalém, não só no aspecto geográfico, mas teológico também. Nas duas vezes 

em que os escribas descem de Jerusalém há uma referência explícita ao seu papel 

religioso como representantes de Jerusalém: exorcismos (Mc 3,22) e ritual de pureza 

(Mc 7,1). A rejeição final de Jesus em Jerusalém é antecipada aqui por estas 

rejeições dos escribas que descem de Jerusalém (MALBON: 1995, p. 259). 

Entretanto, se por um lado a relação entre Jesus e Jerusalém é marcada de 

forma negativa, a relação entre Jesus e a Galileia, ao contrário, aparece dentro de um 

contexto positivo, nos quatro evangelhos. Assim, em Marcos, a Galileia é o lugar da 

manifestação de Deus. Mateus procura mostrar que a região pode ser o lugar da 

visitação messiânica, onde está a montanha santa da esperança escatólogica de 

Deus. Já Lucas a representa como o lugar do início, colocando alguns de seus 

habitantes como privilegiados por serem testemunhas da visitação divina que 

acontece em Jesus e, posteriormente, iniciadores da missão até os confins da terra 

(At 1,8). João coloca os galileus como aqueles que acolhem Jesus, diferentemente 

dos judeus, que o rejeitam. Em todas as quatro versões, a Galileia aparece dentro de 

um simbolismo altamente positivo com respeito à proclamação da ação salvadora 

de Deus em Jesus pela Igreja primitiva.  

Um segundo elemento da narrativa, que contém um aspecto histórico, é a 

questão dos demônios (Mc 3,22). Marcos não exclui a existência de demônio, apenas 

não o coloca com importância para a vida do crente. Demônio é o adversário de 

Jesus (Mc 1,12; 3,22-27; 8,33), e nunca aparece como inimigo do crente. 10  A 

                                                     
10 No Evangelho de Marcos, há uma presença significativa do demônio em constante confronto com 
Jesus: relatos de milagres ou expulsão dos mesmos (Mc 1,23-27; 5,1-10; 7,24-30; 9,14-29); sumários 
redacionais com que Marcos resume a atividade de Jesus na Galileia, (Mc 1,32-34; 1,39; 3,11). 
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satanologia em Marcos está referida à messianologia de uma maneira estritamente 

funcional e não afeta nem a cosmologia, nem a antropologia, nem a ética (HAAG: 

1978, p. 254). Os relatos em que Jesus expulsa os demônios nos permitem conhecer, 

de modo exemplar, que nenhuma potência intramundana, por mais destruidora que 

seja, pode colocar resistência ao poder de Deus. As narrativas de expulsão de 

demônios dos evangelhos querem, pois, dar ânimo aos que creem e vivem a fé em 

Deus salvador.  

Esta acusação não só aparece em Marcos e Q, mas também em outras fontes 

independentes: três vezes no Evangelho de João (Jo 7,20; 8,48-52: “tens um 

demônio”; Jo 10,20-21: “tem um demônio e está louco”); uma vez em material próprio 

de Mt 10,25b: “Se chamaram Beelzebu ao chefe da casa, quanto mais chamarão 

assim aos seus familiares!”. Parece pouco provável que tal acusação possa ter sido 

inventada pelos primeiros cristãos. Ela se refere a uma das atividades mais 

amplamente atestadas de Jesus, reconhecida, inclusive, por seus adversários. 

 

JESUS E SEUS INTERLOCUTORES 

 

Os atores que estão presentes em Mc 3,20-35 colocam-se de tal forma, que 

oferecem uma dinamicidade ao texto, conforme vão sendo apresentados. Jesus, 

discípulos, familiares, adversários vão compondo a trama que dá sentido ao tema 

principal presente no texto.  

Segundo Oporto (2000, p.51-77), alguns estudiosos de língua inglesa têm 

utilizado modelos tomados dos estudos de comportamento desviado e da reação 

social frente a ele para compreender melhor alguns textos do Novo Testamento e 

para analisar as relações entre judaísmo e cristianismo no primeiro século. Também 

alguns exegetas alemães têm aplicado esta abordagem para o estudo de Jesus 

histórico e dos primeiros anos de cristianismo. Para esta apresentação, apenas 

algumas considerações serão necessárias a fim de que se possa fazer a leitura de 

Mc 3,20-35 dentro desta abordagem.11 A expressão “rotular” ou “etiquetar” alguém 

                                                     
11 A “labelling theory”, ou teoria do etiquetado ou rotulado, tem sido desenvolvida pela escola dos 
chamados “interacionistas simbólicos” (LEMERT: 1967, p. 14-22). 
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pode ser descrita como a identificação eficaz de uma pessoa e de sua personalidade 

com algum aspecto de seu comportamento (MALINA e NEYREY: 1988, p. 35). 

Essa identificação pode ser positiva ou negativa. No primeiro caso, aparece na 

forma de títulos. Já no segundo caso, na forma de estigmas. Esses são derivados 

dos comportamentos considerados fora dos hábitos comuns da vida social. Rotular 

uma pessoa como desviada é, portanto, um complexo processo social que pessoas 

de um determinado grupo, comunidade ou sociedade interpretam certo 

comportamento como desviado; definem as pessoas que se comportam como tal e 

determinam o tratamento para tais comportamentos (LEMERT: 1967, p. 65). 

Dentro desse quadro conceitual sobre o comportamento de pessoas 

consideradas desviadas e, portanto, rotuladas de modo negativo, deve-se ter 

presente que se trata de um fenômeno socialmente condicionado e, assim, diante de 

culturas diferentes, apresentam-se padrões diferentes de julgamento de 

comportamentos ditos desviados. Dessa forma, os valores e os limites de uma 

sociedade são, portanto, o marco onde um comportamento desviado pode entender-

se como tal. Dentro do quadro em que se pretende analisar tal fenômeno, ou seja, os 

exorcismos de Jesus e a reação social que provocaram, somente são possíveis ser 

entendidos no contexto da cultura em que viviam os seus acusadores.  

Nesse sentido, é importante ressaltar alguns aspectos da cultura 

mediterrânea que condicionam o modo de definir um comportamento social 

desviado. Um primeiro elemento são os valores centrais de honra e vergonha que 

revelam uma preocupação com a opinião dos outros. Esse aspecto é muito 

importante, pois cada pessoa se entende como parte de um grupo, sobretudo do 

grupo de parentesco. Nesse sentido, um comportamento dito desviado era sentido 

não apenas pela pessoa, mas por todo o grupo ao qual ela pertencia. Dentro dessa 

perspectiva, pode-se compreender a atitude dos parentes de Jesus em Mc 3,20-21, 

decorrente daquilo que “se dizia” sobre Ele (indicativo imperfeito, sentido impessoal). 

Essa opinião, portanto, afeta também os seus parentes, e por isso vão buscá-lo 

(MALINA e NEYREY: 1988, p. 76-80).  

Um segundo elemento importante a destacar da sociedade mediterrânea do 

primeiro século é a sua característica agrária, e como tal possuindo uma rígida 

estratificação social, na qual qualquer movimento fora do grupo era considerado 
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problemático. O mesmo se pode dizer sobre as leis e normas que governavam a 

interação social. Não havia valorização do novo e, portanto, um comportamento 

inovador era considerado perigoso (GUIJARRO. 1988, p. 69-72).  

A situação social e política da sociedade israelita no primeiro século é 

importante para compreender por que a atividade exorcista de Jesus foi interpretada, 

por alguns, de forma negativa. Segundo Oporto (2000, p. 65), as acusações feitas 

contra Jesus não são um simples ato de censura, mas sim um processo de transição 

de um lugar na sociedade para outro considerado desviado. Esse processo passa 

por três fases relacionadas entre si.12  A primeira consiste em uma confrontação 

formal entre o suspeito de desvio e os representantes de sua comunidade; a segunda 

fase é o juízo público que esses representantes da comunidade fazem de tal desvio; 

por fim, na terceira fase os representantes levam a cabo um ato de localização social, 

assinalando-lhe um papel concreto de desvio. Esse processo acontece dentro de um 

contexto público e normalmente dramático e ritualizado. Observando os conflitos 

entre Jesus e seus adversários, podem-se destacar, por exemplo, na primeira fase, 

as controvérsias sobre a sua autoridade. Na segunda fase, a acusação de expulsar 

os demônios com o poder de Satanás e, na terceira fase, a sua identificação com 

Beelzebul. Todos estes episódios aconteceram em público. 

A análise do texto de Mc 3,20-35, dentro desta abordagem sobre o desvio 

social, será importante se for levado em conta não apenas o sentido do desvio em si, 

mas, principalmente, o ponto de vista daquele que é rotulado de forma negativa. 

Assim, as acusações e respostas contidas nesta perícope são de grande importância 

para entender o significado do comportamento do desviado; no caso, o próprio 

Jesus. Considerando a cultura da época baseada na honra, as acusações eram vistas 

não apenas como uma agressão, mas sim como uma ameaça contra a honra. A 

reação de Jesus frente aos seus acusadores, portanto, deve ser entendida dentro de 

uma dialética entre ameaça e resposta, considerada como uma defesa de sua honra 

e, ao mesmo tempo, uma explicação do que significavam seus exorcismos. Para 

averiguar o significado das reações de Jesus, é necessário situá-las no contexto de 

                                                     
12 Cf. ERIKSON, K.T. Notes on the Sociology of Deviance. Socil Problens, v. 9, p. 307-314, 1962, p. 307. 
Obra citada por Oporto (2000, p. 65) 
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outras reações possíveis, conforme a tipologia proposta por Rogers e Buffalo (1974, 

p. 105-114):  

 

 AMPLIFICAÇÃO MANIPULAÇÃO ANULAÇÃO 

ACEITAÇÃO Consentimento Canalização Reinterpretação 

AFASTAMEN TO Negação Evasão Redefinição 

TROCA Fuga Modificação Transformação 

 

Essa tipologia descreve nove possíveis reações frente a uma rotulação 

negativa, classificadas segundo suas relações táticas e sociais. A relação tática se 

refere às reações do desviado frente aos seus acusadores, manifestada por suas 

atitudes e ações. Já a relação social é o impulso que surge quando a tática 

empregada pela pessoa rotulada se encontra com o contexto social. O quadro acima 

apresenta três possíveis táticas (aceitação, afastamento e troca) que, combinadas 

com outras três reações sociais (amplificação, manipulação e anulação), 

possibilitam as nove reações da pessoa rotulada negativamente. 

A categoria que melhor classifica as respostas de Jesus encontra-se dentro 

do afastamento, porque em todas elas Jesus afasta a possibilidade de estar aliado a 

Beelzebul. Em cada uma das três respostas, encontram-se conotações distintas que 

respondem a três possíveis formas de afastamento. 

A primeira forma de afastamento, a negação, acontece quando o efeito social 

do afastamento é a amplificação. Assim, negar o rótulo que está sendo usado, muitas 

vezes, reforça-o frente à opinião pública, tornando-o amplificado. Portanto, a 

negação requer uma determinação considerável por parte do acusado, além de 

recursos e poder para que tenha êxito. A resposta dada por Jesus (Mc 3,23-26) 

encontra-se dentro dessa categoria. Ela recorre a um argumento que é conhecido 

por todos, ou seja, a divisão de um reino ou de uma casa não permite que os mesmos 

subsistam. Dentro de um contexto cultural onde a solidariedade política e familiar é 

de grande valor, a resposta de Jesus é facilmente compreendida. Jesus não pertence 

ao reino de Satanás. Trata-se, portanto, de um afastamento público diante da 

acusação, negando-lhe a validade. Diante dessa resposta de Jesus, os acusadores 
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são desmoralizados diante do público, porém amplificam as acusações pelo fato de 

rechaçá-las abertamente.  

A segunda forma de afastamento – evasão – acontece quando o afastamento 

produz um efeito social de manipulação. A pessoa que responde, ao rechaçar a 

acusação, provoca uma manipulação das acusações feitas pelos acusadores, 

desviando o seu impacto negativo. De acordo com Malina e Neyrey (1988, p. 63-65), 

essa manipulação pode ser feita por algumas técnicas, como: negação de 

responsabilidade; negação do dano causado; negação das vítimas; condenação dos 

acusadores; apelação a uma instância ou força superior. Observando a resposta 

dada por Jesus em Mc 3,28-30, percebe-se claramente que, ao rechaçar a acusação 

de estar possuído pro Beelzebul, aparece uma manipulação social. Ele acusa os 

adversários de pecadores e apela para uma instância superior, relacionando seus 

exorcismos com o poder do Espírito Santo. Dessa forma, ele nega as acusações pela 

própria inconsistência das mesmas e afirma o caráter positivo de seus exorcismos 

que não produzem vítimas nem danos. Essa manipulação social da etiqueta produz 

uma neutralização efetiva e, ao mesmo tempo, oferece uma nova justificativa para 

os exorcismos de Jesus.  

A terceira forma de afastamento – a redefinição – acontece quando o efeito 

social do afastamento é a anulação. Nesse caso, o que antes era considerado como 

desvio, passa a ser normativo. As características de seu comportamento continuam 

as mesmas, porém a sociedade altera o seu ponto de vista e redefine o 

comportamento do desviado em termos positivos de aprovação. Na resposta de 

Jesus em Mc 3,27, Ele oferece uma explicação diferente sobre seus exorcismos e 

propõe como normativo o comportamento que seus acusadores consideram um 

desvio. Isso torna-se bastante claro na medida em que se percebe a atividade dos 

discípulos também voltada para o exorcismo. 13  A atividade de Jesus, assim, foi 

redefinida em termos positivos ao menos junto ao grupo de seus seguidores.  

Toda tipologia deve sempre evitar uma generalização, uma vez que ela serve 

de caminho e orientação para uma análise. Assim, é importante observar que as 

categorias acima expostas, dentro de uma tipologia, “representam somente uma fase 

                                                     
13 Cf Mc 3,14-15; 6,7.13. 



 
 
 
 

42 |  Pérolas bíblicas: tópicos de investigações recentes 
 

transitória em uma investigação teórica”, conforme acentuam seus autores (ROGERS 

e BUFFALO: 1974, p. 114). Nesse sentido, algumas características presentes nas 

respostas de Jesus podem aparecer dentro de outras categorias que não foram 

apresentadas acima. Na resposta em Mc 3,23-26, onde está implícita a condenação 

dos acusadores, sendo os mesmos envergonhados em público, aparece uma 

estratégia típica da evasão. Da mesma forma, podemos perceber em Mc 3,28-30 uma 

redefinição, pois Jesus anula a acusação oferecendo uma explicação alternativa. Em 

Mc 3,27, também aparece a estratégia da evasão. 

Entretanto, sejam quais forem as características que possam ser percebidas 

dentro dessas respostas de Jesus, fica bastante claro que sua atitude fundamental 

foi sempre de afastamento das acusações dos escribas vindos de Jerusalém. Em 

nenhum momento, houve negação de seus exorcismos, mas sim da forma de 

interpretá-los por parte de seus acusadores. Nisso Rogers e Buffalo (1974, p. 115) 

apontam para uma dimensão política, pois, de acordo com eles, duas das estratégias 

identificadas nas respostas de Jesus (negação e redefinição) se encontram entre as 

três formas de adaptação mais características do tipo de atividade política.  

Todas estas observações levam Oporto (2000, p.75) a concluir que:  

 

os exorcismos de Jesus tinham consequências políticas, conhecidas tanto por 

Ele quanto por seus acusadores. Porém, enquanto que para seus acusadores os 

exorcismos de Jesus eram uma ameaça contra a ordem política, para Jesus 

tratava-se de um sinal da presença de Deus.  

 

De fato, as respostas de Jesus sempre procuraram clarear as implicações 

cósmicas e políticas de seus exorcismos como, por exemplo, a reintegração das 

vítimas dos conflitos sociais e econômicos de sua época.  

Para Hollenbach (1981, p. 568-569), os exorcismos de Jesus desempenharam 

não só um papel muito importante no seu ministério, mas central para a sua 

compreensão do mesmo, atraindo inclusive a ira das autoridades públicas sobre ele. 

Segundo o autor, através de estudos antropológicos, pode-se perceber que existe 

uma relação muito estreita entre possessão demoníaca e tensões sociais como, por 

exemplo, conflito de classes devido à exploração econômica, conflitos entre 
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tradições etc. Nesses casos, as enfermidades mentais ou possessões diabólicas 

podem ser vistas como uma forma socialmente aceitável de protesto indireto contra 

a opressão ou mesmo válvula de escape para os conflitos. Num mundo dividido em 

dois âmbitos sociais: um público (regido pela da esfera política) e outro privado 

(regido pela esfera de parentesco), a autoridade abusiva era caracterizada tanto pelo 

poder dos governantes quanto das autoridades patriarcais. 

A reintegração dos marginalizados como consequência da instabilidade 

política e econômica implicaria uma redefinição dos limites sociais e, ao mesmo 

tempo, uma mudança das normas que regiam as relações sociais. Segundo Davies 

(1995, p. 107-112), a atividade de Jesus como exorcista está estreitamente vinculada 

com a convocação de uma família substituta, conforme Mc 3,31-35. Porém, Oporto 

(2000, p. 75-76) vê com maior razão que a convocação de uma nova família regida 

por relações de reciprocidade próprias do grupo de parentesco e não por uma 

autoridade patriarcal, faz parte de uma mesma estratégia reintegradora presente não 

só na atividade exorcista de Jesus, mas também no relacionamento com pecadores 

e publicanos. 

Diante dos conflitos enfrentados por Jesus, a casa torna-se um lugar 

importante. As ações daqueles que se colocam frente a Jesus vão sendo 

minimizadas na medida em que a casa vai se tornando mais presente – agarrar, 

desmoralizar e falar – enquanto que, ao mesmo tempo, é o lugar daqueles que estão 

dentro, fazendo a vontade do Pai. Graficamente pode-se representar a figura da casa 

do seguinte modo: 
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CONCLUSÃO 

 

Pretender oferecer uma nova leitura ou interpretação dentro dos Evangelhos é 

sempre um desafio, uma vez que exite uma vasta e farta bibliografia sobre os 

mesmos. Mas o que este artigo pretendeu foi oferecer uma nova perspectiva ou 

chave de leitura, partindo da questão que envolve a casa e os interlocutores em 

questão. 

Seja qual for o método utilizado para análise do texto, sempre haverá lugar 

para outras pesquisas e descobertas que acabam não esgotando o significado e a 

mensagem contidos no mesmo. A opção de utilizar os recursos do método histórico 

crítico, seguindo um caminho através do texto, do pré-texto e do contexto literário, 

tráz uma facilidade do ponto de vista metodológico. Entretanto o objetivo principal é 

o papel social e pastoral que o texto apresenta. 

A casa, presente em todo o Evangelho de Marcos, torna-se central no Capítulo 

3o e, em especial, no texto em estudo: Mc 3,20-35. As três perícopes que compõem 

o texto, em questão, estão articuladas por meio de um paralelismo concêntrico, 

conforme vimos, apresentando a centralidade da casa como um eixo sobre o qual o 

texto caminha.  

Esse dinamismo em torno da casa, através dos personagens presentes na 

trama do texto, coloca-os dentro ou fora da casa, evidenciando uma opção em torno 

da proposta de Jesus, ao mesmo tempo em que aponta para uma situação de conflito 

e de tensão. Os grupos presentes no texto, representando a tradição e o poder 

político religioso judaico, através dos parentes e escribas que descem de Jerusalém, 

vão se posicionando de tal forma frente às ações e palavras de Jesus que apontam 

para uma ruptura. Por outro lado, a multidão, os discípulos e aqueles que estão ao 

redor de Jesus, vão formando um grupo que se caracteriza pela adesão à sua 

palavra. A casa em forma de metáfora em Mc 3,25 torna-se o grande divisor destas 

duas realidades: divisão, voltada para ruptura, e unidade, voltada para adesão. Essa 

forma dialética de se apresentar a tensão existente entre unidade e divisão encontra 

sua síntese naqueles que fazem a vontade de Deus (Mc 3,35). 

Dentro desse quadro teórico apresentado pela análise do texto, foi possível 

sinalizar para algumas questões importantes. A casa, enquanto metáfora de uma 
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situação de unidade ou divisão, pode ser a representação de uma comunidade 

eclesial, ou de qualquer grupo ou associação que se reúne para a realização de um 

projeto comum. Esse foi o sentido apresentado no texto de Marcos e pode ser visto 

hoje também. O que vai ser determinante é a realização da vontade de Deus. A divisão 

ou a unidade estão relacionadas com a causa da justiça, com o amor ao próximo, 

com a construção do Reino de Deus. No Evangelho de Marcos, isto é determinante 

na medida em que aponta para o verdadeiro seguimento de Jesus. 

A dimensão conflitiva onde se insere o texto, frente à luta entre o poder de 

satanás e a autoridade de Jesus, caracterizado nos exorcismos, coloca em questão 

a necessidade de uma ruptura com o sistema autoritário e opressor, conforme se 

apresentavam as autoridades e tradições judaicas. Essa ruptura também vai marcar 

a comunidade de Marcos frente ao Império Romano e, como tal, passa a ser chave 

de leitura para o seu Evangelho. Da mesma forma, caracteriza a situação, hoje, de 

rompimento com projetos econômicos e políticos de morte. A casa unida não pode 

manter-se às custas do poder de divisão.  

Por fim, o estudo da casa em Mc 3,20-35 destacou a dimensão teológica 

trinitária do texto, através da ação de Jesus, realizada pelo poder de Deus e do 

Espírito Santo. Essa dimensão coloca o aspecto da comunhão e da harmonia como 

necessidade básica para a unidade da casa.  

Portanto, o texto de Mc 3,20-35, apresentando a dinâmica da casa através da 

tensão entre unidade e divisão junto aos seus interlocutores, coloca tanto a 

comunidade de Marcos, quanto a todos os cristãos de todos os tempos, frente à 

radical opção de estar dentro ou fora da realização da vontade de Deus. 
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3. SYN-CONSTRUTOS: FORMAS ANTITÉTICAS AO SINCRETISMO1 
 

 
https://doi.org/10.36592/9786587424804-3  

 

Francisco Alexandre Vasconcelos 
 

Introdução 

 

Paulo, o Apóstolo, serviu-se em suas cartas, da elegante preposição grega σύν 

[syn] para incrementar a comunicação da salvação aos gentios. Não foi a única, longe 

disso; no entanto, segundo nossa proposição, foi a mais eficiente. Pelas razões que 

elencaremos. 

σύν-construtos, fórmulas-σύν ou σύν-compostos, ou seja, sintagmas 

articulados com a preposição σύν eram correntes na semântica militar, poética e, o 

que nos interessa imenso, na linguagem religiosa – no campo da magia, das religiões 

de mistério, da astrologia... Um olhar cuidadoso na etiologia da preposição capta o 

fenômeno do seu uso “mágico”. É o primeiro capítulo. 

Paulo era judeu, fiel à tradição do seu povo; também era cristão, um apóstolo 

fiel à missão a ele confiada por Cristo (Gl 1,15-16; Rm 11,13; 1Cor 9,2): ele acreditava, 

pensava e agia em função desta Apostolicidade. Este modo de ser para os gentios 

cristalizou-se no ato de escrever suas cartas sem detrimento ao amor pelos seus 

compatriotas (cf. Rm 9,1-4). Paulo era de Tarso, anunciava-se com autoestima (At 

21,39). A mēns helênica não lhe era estranha, em absoluto; fora criado e educado 

próximo aos gentios – direta e/ou indiretamente –, vivendo parte de sua vida entre 

eles e se identificava com parcimônia nesta cultura (At 21,39; Rm 1,14). Logo, seus 

trejeitos linguísticos, particularidades da escrita e modelos devocionais não lhe eram 

estranhos. O segundo capítulo demonstra Paulo explorando a preposição σύν e 

criando neologismos protocristãos com ela, em toda sua magnitude e magnificência, 

para anunciar o seu Evangelho e construir uma syn-teologia. 

 

                                                     
1 A base do material consiste em minha tese de doutorado: “FÓRMULA ARAMAICO-GREGA Αββα ὁ πατήρ E 

Συν-CONSTRUTOS: FORMAS ANTITÉTICAS À IDOLATRIA/SINCRETISMO EM RM 8,14-17”, PUC-Rio de Janeiro, 
2013, sob orientação do Dr. Fr. Isidoro Mazzarolo. 

https://doi.org/10.36592/9786587424804-3
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1 Σúν- como elemento mágico  

 

Preposição e partícula preposicional σύν/συν- têm dois tipos de uso: o 

convencional sintático-morfológico (uso técnico-gramatical) e outro não 

convencional (uso semântico-religioso). Este é relevante por suas aplicações junto 

ao corpo ritual das religiões de mistério e às implicações na syn-teologia paulina. 

 

1.1 Σύν – preposição de tendência religiosa (rastreando) 

 

O objetivo aqui é rastrear os dados essenciais de σύν com ênfase no seu 

histórico mágico/religioso. Existem 10.384 utilizações das preposições no Novo 

Testamento com todas as suas nuances. Elas são comuns e, para quatro ou cinco 

versos, têm ao menos uma. Em geral, quanto mais comum a preposição, mais 

variado é seu uso. A incidência de σύν, 128 vezes, é bem menor se comparada com 

preposições mais populares como ἐν (2.752 vezes). Σύν é originalmente uma 

preposição de tendência aristocrática como se verá a seguir. É possível mensurar o 

valor das preposições para teologia bíblica na frase de D. B. Wallace: “Um 

entendimento apropriado das preposições é vital para exegese. Muitos debates 

exegéticos foram em torno de uma preposição em particular”.2 

 

1.1.1 Σύν – etiologia e etimologias 

 

O traço mais primitivo e a evolução de sentido de σύν ou é obscuro ou não se 

pode alcançar completamente; ao certo, é desenvolvido de ξύν. Talvez derivado de 

μεταξύ.3 O dígrafo xj, grafado em pedras e ostracas, é o possível antecessor de 

                                                     
2 WALLACE, D. B., Greek Grammar Beyond the Basics – An Exegetical Syntax of the New Testament, 
1996, p. 357. 
3 Μεταξύ. Forma tardia μετοξύ. Classificado como advérbio meta + xun “adequadamente no meio”: 
portanto, 1. Como advérbio de lugar “entre, no meio”, acontece uma vez em Homero (Il. 1,156); com 
artigo to. metaxu. em Heródoto 2.8; 2. Advérbio de tempo “quando entre” Heródoto 4.155, Platão Lysis 
207d, metaxu. quwn “embora/quando sacrificado” Aristófanes Ranae 1242; to. metaxu. sabbaton “o 
próximo sábado” At 13,42; 3. Advérbio de qualidade “nem bom nem mau” Platão Gorgias 468a; 4. 
Advérbio de grau o son to. metaxu. “quão grande é a diferença” Timócles 2.2.I; 5. Gramáticas: gênero 
neutro, Aristóteles Política I 45 8ª 17b; como preposição com genitivo “entre” metaxu. sofias kai. 
avmaqias “entre a sabedoria e a ignorância” Platão Symposium 202ª (LIDDELL, H.; SCOTT, R. (Comp.), 
A Greek-English Lexicon, 1993, p. 1115). Bauer entende como impróprio o uso de metaxu, como 
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ξύν/χσύν/σύν. O dialeto ático reteve ξύν como a forma normal até a última parte do 

quinto século. A aparição da forma σύν ocorreu ao final do quinto século antes de 

Cristo.4 O koiné não conheceu a antiga forma ξύν.5 

A preposição foi usada no caso dativo “com”, 6  significando: 1. 

acompanhamento e associação; 2. fazer algum tipo de experiência; 3. combinando 

pessoas e coisas; 4. quando um novo fator é introduzido.7 

A ideia comum do ξύν/σύν ático é de associação próxima, sendo usualmente 

auxílio e suporte, porém muito íntimo. Talvez a tendência dativa da preposição, 

enquanto posição mais pessoal, teve início em um grave centro de prática idiomática 

em conexão com a aplicação militar, provavelmente aludindo ao trabalho em equipe 

e à camaradagem entre soldados que, não raro, dependiam um do outro em casos 

de vida ou morte. Xenofonte usa σύν com dativo mais que qualquer outro autor ático, 

como um pleonasmo em narrativa militar: suntetagmenw/| – “organizar em 

conjunto”; et alii xun panti., xunpanti., xumpanti. – “com todo/s”, “todo/s junto/s”, 

                                                     
preposição genitiva, normalmente seu uso é adverbial. Metaxu. tou naou kai. tou tusiasthriou – “entre 
o santuário e o altar”, Mt 23,35; cf. Lc 11,51; 16,26; At 12,6; Rm 2,15 (cf. BAUER, W.; ARNDT, W. F.; 
GINGRICH, F. W.; DANKER, F. (Ed.), “μεταξύ”, A Greek-English Lexico of the New Testament and Other 
Early Christian Literature, 1986). 
4  CS está registrado de 422/1-419/8 a. C. – scunarconton para “administração ou magistrado” 
coletivo (IG I2 311.6); cf. συναρχίαν  em Est 3,13 [4];  A preposição xun é atestada pela primeira vez em 
um sepulcral monumento dos anos 540-535 a. C. (IGAA n. 63), e é normal em todo tipo de texto no 
quinto século; antigos documentos públicos do último quarto do quinto século, entre 450-425 a. C, 
trazem xun (csun-, csun), também é frequente entre 425-405 a. C.; a passagem de xun para σύν, 
exemplos: xunarcontes em 400/399-399/8 a. C. (IG II2 1377.8); na fórmula gnw,mhn de, xumballesqai 
– relativo a decisão de um juízo ou conflito, em 378 a. C. (IG II2 44,10); a fórmula sumballesqai é muito 
rara antes de 378/7 a. C.; após 350 a. C. aparece  sunballhtai “sacred law de orgeones of  Bendis”, IG 
II2 1361.20 (THREATTE, L., The Grammar of Attic Inscriptions, v. 1, Phonology, 1980, p.420; pp. 553-
554). 
5 BAUER, W.; ARNDT, W. F.; GINGRICH, F. W.; DANKER, F. (Ed.), “σύν”, op. cit., p. 781. 
6  
7 1. a) estar, levantar, erguer com alguém (Jo 12,2; At 14,28); b) ir, viajar, etc. (Jo 21,3; At 10,23: σὺν e 
συνῆλθον αὐτῷ; 14,20); c) algumas vezes a ênfase recai sobre o “estar junto com alguém”, o desejo 
de encontrar alguém para apressadamente estar com ela; d) estar com assistentes, companheiros, cf. 
Mc 2,26; At 22,9; Rm 16,15.  2. a) junto com alguém: At 5,1; 18,8: ἐπίστευσεν τῷ κυρίῳ σὺν ὅλῳ τῷ οἴκῳ 
αὐτοῦ; 21,24; Fl 2,2: σύμψυχοι, composto syn-; b) experiência no sofrimento: κἂν δέῃ με σὺν σοὶ 
ἀποθανεῖν (Mt 26,35); σύν para expressar união mística com Cristo: Rm 6,8; 2Cor 13,4: ἀλλὰ ζήσομεν 
σὺν αὐτῷ ἐκ δυνάμεως θεοῦ εἰς ὑμᾶς; 1Ts 4,10; 5,10: σὺν κυρίῳ; c) como objeto acusativo pessoal do 
verbo: Mc 15,27; 2Cor 1,21; 1Ts 4,14: οὕτως καὶ ὁ θεὸς τοὺς κοιμηθέντας διὰ τοῦ Ἰησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ. 
3. a) πῶς οὐχὶ καὶ σὺν αὐτῷ τὰ πάντα ἡμῖν χαρίσεται (Rm 8,32); “com” no interesse monetário: ἐγὼ 
ἐκομισάμην ἂν τὸ ἐμὸν σὺν τόκῳ (Mt 25,27); b) σύν equivalente próximo a καί ou vice-versa: tois 
sunstratiwtais sun Platwni – “Os co-soldados e [com] Platão”, Griechische Ostraka 1535, séc. II a. C. 
(cf. Lc 23,11; Gl 5,24). 4. ἀλλά γε καὶ σὺν πᾶσιν τούτοις em Lc 24,21; cf. Jos., Ant. 17, 171 (BAUER, W.; 
ARNDT, W. F.; GINGRICH, F. W.; DANKER, F. (Ed.), “σύν”, op. cit., p. 781-782). 
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típica ação militar conjunta.8 Resquícios da ligação do ξύν ático com o ambiente 

militar estaria, talvez, em textos bíblicos tardios como é o caso de Macabeus:  

 

Timóteo, que fora anteriormente vencido pelos judeus, tendo recrutado forças 

estrangeiras [συναγαγὼν ξένας δυνάμεις] em grande número e reunindo 

[συναθροίσας] muitos cavalos vindos da Ásia, surgiu na Judeia com a intenção 

de conquistá-la pelas armas (cf. 2Mc 10,24; cf.11,2). 

 

Até onde se pode verificar, parte da carga semântica do σύν ático prevaleceu 

no koiné.9 Em termos linguísticos e ortográficos, a preposição σύν é uma partícula ou 

morfema que incorre no koiné10 também nas formas de prefixo e infixo.11 

 

1.21 Σύν na Bíblia (en passant) 

 

A preposição σύν em si desapareceu do grego moderno,  prevalecendo  με[τά]  

                                                     
8 COOPER, G. L.; KRÜGER, K. W. Attic Greek Prose Syntax, v. II, 1998, pp. 331-332; p. 1159. O termo 
“sintagma” da linguística vem de suntagma: vem do corpo da infantaria macedônica composta de 256 
homens formando um quadrado; “corpo de tropas”, “esquadrão”, “contingente” (nos escritos de 
Xenofonte); συμμαχιε refere-se a “aliança militar” (DROYSEN, J. G., Alexandre, O Grande, 2010, p. 44); 
sunteumatarchisein – “facção”: significava “buscar ser líder de uma sub-unidade”; sunistasqai teria 
um sentido similar de “unidade” e “facção”, mas sem a liderança (ROBERTS, C.; SKEAT, T. C.; NOCK, 
A. D., The Gild Zeus Hypsistos,1936, p. 91). 
9 “A língua grega, na forma do koiné ático se tornou ainda mais importante porque ele era o vínculo 
que mantinha unidos todos os gregos em todo o mundo, além de reinos individuais, a partir de 
Bactria/Afeganistão para Massalia/Marselha. O fundamento básico da ‘cultura helenística’ não foi o 
poder político dos estados gregos, divididos e lutando um contra o outro, mas uma linguagem comum” 
(HENGEL, M., Jews, Greeks and Barbarians – Aspects of the Hellenization of Judaism in the pre-
Christian Period, 1980, p. 76). 
10 A partícula preposicional συν- (sem acento agudo e com hífen) é usada como prefixo em vocábulos 
compostos alterando-lhes ou complementando-lhes o sentido; evidente, a partícula é a mesma 
preposição σύν (em si) / σὺν (em uso), contraída como prefixo, infixo e, talvez, sufixo na terminação 
de substantivo como em δικαιοσύνη. 
11 O trabalho de X. Jacques lista grupo de palavras ligadas por partilhar alguns elementos em comum 
em uma série de casos – identidade de radical ou raiz, uso comum de prefixos ou infixos, ou em 
qualquer outro elemento. A preposição σύν e seus lexemas aparecem inseridos na lista como 
partículas [συν-/-συν/-συν-/συ-/συγ-/συλ-/συμ-/συσ-] e palavras/morfemas: ἀποσυνάγωγος 
[“expulso da sinagoga”], ἀρχισυνάγωγος [“chefe da sinagoga”], ἀσύμφωνος [“desarmonioso”], 
ἀσύνετος [“sem inteligência”], ἀσύνθετος [“que não mantém os pactos”], ἐπισυνάγω [“recolher”], 
ἐπισυναγωγή [“assembleia”], ἐπισυντρέχω [“acorrer”], Ἀσύγκριτος [nome próprio]; evidente, os 
compostos estão inclusos nesta lista apesar de Jacques não listá-los. (JACQUES, X., List of New 
Testament Words Sharing Common Elements, 1969, pp. 5; 105-106). Seria interessante investigar as 
implicações ou contribuições do “sufixo” συν- contido em δικαιοσύνη para o sentido de “justiça” 
levando em conta o adjetivo δίκαιος [“reto”]. A respeito da partícula preposicional συν- 
especificamente e suas alterações ortográficas ver ZORELL, F., “συν-”, Novi Testamenti Lexicon 
Graecum, 1911, p. 543. 
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(= “com”); seu uso ficou restrito ao sigma do símbolo matemático ( = soma) e aos 

compostos. Μετά tem certa correspondência com o tedesco mit: “em meio”, “entre”, 

geralmente no genitivo com sentido de cooperação (cf. LXX); enquanto σύν, como 

observado acima, não tem sua origem totalmente esclarecida e é comumente 

construído como dativo de companhia.12  

O estudo das preposições como indicativas da presença de Deus “com” uma 

pessoa ou com um grupo de pessoas é atestado acima de 100 vezes no Antigo 

Testamento, sendo que ִעם é quatro vezes mais frequente. A partícula está sempre 

acompanhada por cláusula nominal tendo YHWH como sujeito, predicado muitas 

vezes com היה (Gn 48,21; Ex 10,10; Nm 14,43). O plano de fundo da presença de Deus 

está associado à migração do povo e aos perigos da jornada nas narrativas 

patriarcais (Gn 26,3; 28,15; 31,3) com a tradição no período entre o êxodo e a 

formação do estado (Ex 3,12; Dt 31,8; Js 1,5). A companhia de Adonai significa 

sucesso para o povo. No período pós-exílico, a fórmula está ligada a batalhas como 

em Esd 1,3 – ְיִהי ֱאֹלָהיו ִעּמֹו – “seja seu Deus com ele”. 13   Ao contrário do Novo 

Testamento, a preposição σύν e seus construtos não possuem valor teológico na 

LXX.14 

No Novo Testamento, as duas preposições – σύν e μετά – têm relação de 

semelhança, mas não de identidade: a primeira é mais rara, no entanto supera a 

segunda nas composições συν-; enquanto μετά é sempre usada para concluir as 

                                                     
12  GRUNDMANN, W., “σύν - μετά”, op. cit., coll. 1478-1480. As preposições em geral do Novo 
Testamento estão por vezes semitizadas por mediação da Septuaginta, o que lhes concede natureza 
e uso distintos, com novidade não só de construção como de significado. Σύν assume às vezes na 
LXX o curioso sentido da conjunção καί correspondendo ao  ְו [w ͤ] e, por conseguinte, no Novo 
Testamento (Js 6,24; 1Cr 16,32; 1Cor 1,2; Lc 20,1). A preposição hebraicaְ  ἐν (LXX): 1Cor 4,21: ἐν/ב 
ῥάβδῳ (acompanhamento); Rm 3,25; 5,9: ἐν τῷ αὐτοῦ αἵματι (instrumental); Rm 1,24: ὁ θεὸς ἐν ταῖς 
ἐπιθυμίαις (causalidade); Rm 8,3: ἐν ᾧ (conjunção); ou o uso de εἰς como  ְל em Rm 2,26; 4,3; 9,8 (frase 
preposicional no lugar de um predicativo nominativo?), este comparativo é colocado em dúvida em 
COENEN, L.; BROWN, C. Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, v. 2, 2000, p. 1752. 
13 Ainda: ֵאת (´ëT) e ִעם (`im) são intercambiáveis no seu uso. Em textos tardios ëT dá cede lugar para 
`im. A preposição ́ ëT ocorre como um elemento do fenício `iTTöBa`al - ̀ eTBa`al (1Rs 16,31); enquanto 
a preposição `im está no simbólico nome ְֵאל נּו  em Is 7,14. No hebraico do Antigo (immänû ´ël`) ִעמָּ
Testamento `im ocorre 1.093 vezes, 22 no aramaico; ´ëT é atestada 900 vezes. O significado básico 
de `im como presença e comunidade (Gn 13,1; 18,16; 1Sm 9,24) é aplicado para relacionamentos 
hostis (Ex 17,8, com לחם no nifal – “lutar”), localização (Jz 19,11), simultaneidade (Sl 72,5), aspecto 
(1Sm 16,12; Sl 89,14), processo intelectual (ַבב  Dt 8,5; 1Rs 8,17). A preposição ëT primariamente ,ִעם־ל 
indica localização (Jz 4,11); tem também o sentido de acompanhar (Gn 7,7), mas secundariamente 
(M. SÆBØ, apud. JENNI, E.; WESTERMANN, C. (Ed.), Theological Lexicon of the Old Testament, v. 2, 
1997, pp. 919-921). 
14 GRUNDMANN, W., “σύν - μετά”, op. cit., col. 1477. 
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orações paulinas (cf. Gl 6,18).15 Paulo faz uso criativo da preposição σύν (fórmulas 

teológicas) e da partícula preposicional συν- (composições teológicas), como se 

constatará abaixo. 

 

1.3 Σύν como fenômeno do pensamento mágico e religioso16 

 

Σύν estava mais confinada às formas mais altas de poesia e da linguagem 

religiosa, enquanto μετά era reservada para prosa ou poesias mais prosaicas;17 

Talvez por isso J. H. Mouton a classifique de uma preposição “aristocrática”,18 fazia 

parte de um vocabulário mais clássico e erudito19 – “Vive com os deuses (suzên 

theois) quem mostra ser feliz à sorte atribuída” (Marco Aurélio). 20  O seu uso a 

distinguia como preposição “religiosa”, expressão da ajuda divina. 21  Associar a 

preposição a Deus era como um costume piedoso, onde a fórmula σὺν θεῷ ocorre 

frequentemente.22 

As funções religiosas de σύν podem ser classificadas de modo didático como 

de subordinação (1), de assistência (2), de ritual (3). Primeiro, Cooper/Krüger dão 

uma série de exemplos sobre o uso do σύν clássico – 22 no total – sendo dez 

associados aos deuses: sun theois, sun tô theô, etc.; mais que qualquer outra frase 

preposicional o σύν com dativo tende a ser tomado com valor subordinativo. O 

                                                     
15 COENEN, L.; BROWN, C., op. cit., p. 1784; Para a estatística dos casos entre as duas preposições cf. 
W. ELLIGER, apud. BALZ, H.; SCHNEIDER, G., “σύν”, Dicionario Exegetico del Nuevo Testamento, v. II, 
1998, p. 1548s. 
16 Observação: alguns papiros grafam um “c” arcaico em vez de sigma; sun foi caligrafado como cun 
e Cofia em vez de Sofia, por exemplo. 
17 COOPER, G. L.; KRÜGER, K. W., op. cit., p. 1.159. 
18  “Esta preposição é ‘aristocrata’ quando comparada com ‘todo o trabalho empregado’ entre as 
preposições, [σύν] é comparativamente rara no Novo Testamento” (MOUTON, J. H.; MILLIGAN, G., The 
Vocabulary of the Greek Testament – Illustraded from the Papyri and Other Non-Literary Sources, 
1929, p. 599). 
19 DUPONT, J. suncristwi, L’union avec le Christ suivant saint Paul, 1952, p. 19. 
20 Ricordi 5,27 in PENNA, R., L’ambiente Storico Culturale dele Origini Cristiane, 1986, p. 135. 
21 sun qew, PGrenf – New Classifical Fragments II 73, 16: otan elthe sun thew  – “que ele venha com 
deus/quando vier com deus”; Jos., Ant. 11, 259: Μαρδοχαῖον ἔλεγον δυνήσεσθαι τὸν γὰρ θεὸν εἶναι 
σὺν αὐτῷ – “Mardocai disse ser poderoso por Deus estar com ele” (BAUER, W.; ARNDT, W. F.; 
GINGRICH, F. W.; DANKER, F. (Ed.), op. cit., p. 781). 
22 Fragmentos de uma carta datada entre 264-282 d. C. de um cristão egípcio em Roma para seu 
amigo cristão na Arsinoite testam esta possibilidade: ina sun [Theô para- genomenos ivs tên  
Alexandreian] – “para com Deus chegar a Alexandria” (coluna III, 10-15); para mais exemplos, cf. 
DEISSMANN, A., Light From The Ancient East, 1pp. 192-195. 
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exemplo da sintaxe é sun theô|, “com [quer] deus”, ou seja, com o suporte da 

divindade, i. é., se o deus quiser isto ou aquilo (deo volente).23  

Em segundo lugar, a preposição σύν é usada para o conceito da assistência 

divina:  a'n su.n toi/j qeoi/j katastoch,isamen auvtou – “então, pela graça dos deuses, 

nós venceremos sobre eles (?)”; a preposição tem quase um sentido instrumental no 

auxílio da divindade: sun tois theois kai tê sê tuchev thanatou sesômai – “com os 

deuses e a sua sorte [fortuna] fora da morte serei preservado”.24  

Terceiro, não é raro encontrar a preposição em rituais de magia pedindo 

favores a demônios e a deuses que vão de solicitações25 a maldições;26 a expressão 

“em amizade com [σὺν]” é usada como termo técnico em encantamentos em muitas 

passagens como lambanô se sun avgathê Tuch kai, avgathô Daimoni – “recebo com 

bondade tua/teu [espírito de] Fortuna e bondade Daimoni (Demônio)”; há maldições 

gravadas do séc. III a. C. com a preposição σύν.27  

A folha 33 do “Grande Papiro Mágico” da Biblioteca Nacional de Paris 

(catálogo 574) contém o final de uma longa “receita” mágica escrita por um pagão 

com aparência judaica, um texto original híbrido. No encantamento se intercalam 

versos gentios e judeus, estes identificáveis por conter passagens das Escrituras ou 

                                                     
23 COOPER, G. L.; KRÜGER, K. W., op. cit., p. 1160. 
24 MOUTON, J. H.; MILLIGAN, G., op. cit., pp. 599-600 (P Tebt I, 58, séc. III a. C.; P Par 12, 17, de 157 a. 
C.). Tu,ce, “espírito da fortuna” (disponível em www.theoi.com/Daimon/Tykhe.html). 
25 O papiro mágico procedente de Hermópolis (III-IV d. C.) em forma oval e escrito em ambos os lados, 
encontra-se na Biblioteca Medicea Laurenziana, Florença. Ele contém um encantamento erótico 
homossexual. Sophia, filha de Isara, realiza o encanto para comandar um “demônio do banho” para 
conduzir Gorgonia, filha de Nilogenia, à casa de banho e “inflamar” nesta o amor por Sophia. No texto 
– lado A, linhas 3, 8, 65 – há as palavras pneumatha ta, daimwn(a) para que venha sun  Erinusin [“com 
Erinysin”] – uma espécie de “espírito-piloto, espírito que dirige”. A preposição está claramente sendo 
usada como meio e/ou palavra de encantamento mágico. O texto envolve uma carga semântica 
largamente sombria para os padrões atuais: sombra da escuridão ou trevas, dente/dentada de 
cachorro, coberto com cilindros de serpentes, faça o terror/aterrorizar...; ainda: “Antes de eu persuadir 
pela força este e você, lhe deem imediatamente um demônio que cospe fogo” (DANIEL, ROBERT W.; 
MALTOMINI, F. Supplementum Magicum, vol. I, 1990, p. 132; 137-139). 
26 Papiro Abusir el Melek, da era de Augusto. É feito de um largo linho e de mais cinco pequenos 
fragmentos. Encontra-se no Ägyptisches Museum, Berlin. Encontrado em Heliópolis no livro santo 
chamado “de Hermes”. Foi escrito no Egito e traduzido para o grego. Na coluna “i” linha 9 a preposição 
sun está associada aos deuses [theoi]. Frases fragmentadas de estilo sombrio aparecem ao longo do 
texto: “eu tenho tomado seus olhos, eu tenho tomado sua alma, eu tenho testado seu sangue (?), eu 
tenho usado..., eu tenho devorado seu fígado, eu tenho... sua pele” (DANIEL, ROBERT W.; MALTOMINI, 
F. op. cit., vol. II, p. 106; 109). 
27 MOUTON, J. H.; MILLIGAN, G. op. cit., p. 600 (P Par 574, 2999, de 300 d.C.; CIA Append 108; IG III, 3; 
LAE II, pp. 255, 303, de 1927). 
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remete-se na versão da LXX (Ex 1,11; 6ss; 7,4; Jr 1,6-10; etc.). As linhas 2.999 -3.000 

contêm o seguinte texto gentílico com a preposição σύν:  

 

egô eimi Ermês a lambanô se sun agathê – “Eu sou Hermes. Te recebo com 

bondade. 

Tuch kai, agathô Daimoni kai. en kalh/ (*) kai. evn kalh/ ð Tychē [o que se obtém] 

e bondoso Demônio [e em uma boa hora e no bom dia]. 

h` (*) kai, evpiteuktkh/ pro.j pa,nta e a prosperidade em todas as coisas”.28 

 

Aparentemente este tipo de uso mágico/religioso da preposição tornou-se 

corriqueiro, por exemplo, o recurso à deidade era solicitado para firmar um contrato 

– sun (cun) Dion.29 Nesse contexto, Deissmann faz a seguinte observação a cerca do 

uso da preposição: “Este σύν é uma expressão técnica no ritual de mágica e 

maldição”.30  

Nas religiões de mistério, em particular, fórmulas e ideias com σύν podiam ter 

um sentimento de relação pessoal – parentesco – com a deidade ou com um grupo 

de deuses, podendo chamá-los de “seus”. O sentimento de posse e pertença era 

acompanhado da esperança de salvação e de vida após a morte.31 A ressurreição 

ocorria mediante a associação/afinidade ou parentesco divino [συνγενείας] com o 

deus redivivo.32  

                                                     
28 Há dois símbolos nas linhas 3.000 e 3.001 do papiro assinalados por mim com asteriscos (*), são 
traduzidos ou interpretados por wra e hemera. Deissmann os explica como sendo “r-monograms” 
muito numerosos em papiros anteriores ao tempo do cristianismo e talvez ao longo dele (cf. 
DEISSMANN, A. op. cit., p. 251, nota 3). A tradução do autor levando em conta os sinais omitidos e 
conjecturas: “I am Hermes.  I size thee in fellowship with good, Tyche and good Daemon, and in a good 
hour, and on a day good and prosperous for all things – Eu sou Hermes. Eu te dimensiono (disponho?) 
em comunhão com o bom Daemon, Tyche e bom, e em boa hora, e em um dia bom e próspero para 
todas as coisas” (Ibid., p. 257). 
29 No parágrafo 10, linha 37, do papiro de London (Manuscritos da British Library, Manumission and 
Tax Receipt, 101 d. C.) a preposição σύν está na execução do contrato associada à deidade: theou sun 
(cun) Dionuësi,[w]; o Papiro Bruxelas (E. 8076), procedente de Oxirrinco, 211 d. C. O documento acusa 
o recebimento de Aurélia Ápia concernente aos pagamentos atrasados de dois usuários de terra por 
seu arrendamento ou parte da renda; “148 dracmas pelo terreno cultivado para campanha de 
Mermertha com os deuses – sun (cun) Diw tw] (linha 6); sun (cun) tw| Diw| (linha 10). A invocação 
retrata a crença e a influência entranhada de um ídolo no universo simbólico do helenismo e do 
Império (PARSONS, P. J.; REA, J. R. (Ed.), Papyri Greek & Egyptian, 1981, p. 95; 147). 
30  DEISSMANN, A. op. cit., p. 255, nota 3.  
31 NEWSOME, J. D. Greeks, Romans, Jews – Currents of Culture and Belief in the New Testament World, 
1992, p. 27. 
32 “Na Sétima Carta de Platão, à verdadeira amizade filosófica é contraposta a comunhão que resulta 
dos mistérios, evidentemente que dos Elêusis (...) Em maneira bastante surpreendente, que esta forma 
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Algumas das fórmulas συν- de magia/mistério eram estruturais nos cultos e 

ritos.33 A lista é extensa e exaustiva,34 pois era comum comporem a temática, os ritos 

                                                     
de comunidade é do ‘parentesco das almas e dos corpos’ syngeneia psychon kai somaton – 
‘parentesco’, se deve concluir, da iniciação entre os seus, e provavelmente com os deuses” (BURKERT, 
W. Antichi Culti Misterici, 1991, p. 102; Platão, Lettere VII 334b7, nota 59). 
33  Vocábulos compostos como su,mbola e su,nqhmata formavam uma espécie de “minicredo” 
(HEEVER, G. VAN DEN. Making Mysteries, from The Untergang der Mysterien to Imperial Mysteries – 
Social Discourse in Religion and The Study of Religion, p. 275). 
34 Σugcairwmen: “felicitar-se/alegrar-se com”, no tema renascimento ou reanimação de Perséfone e 
Osíris (PENNA, R. L’ambiente Storico Culturale dele Origini Cristiane, 1986, p. 159); Συμβολες: conjunto 
de detalhes e fórmulas secretas de consagração mística e da astrologia que determinavam a vida dos 
homens (TURCAN, R., Les Culties Orientaux – dans le Monde Romain, 1992, pp. 269; 282-283; 
BALLARINI, T. (Dir.), Introdução à Bíblia com antologia exegética, v. 5, 1974, p. 51; KERENYI, C. The 
Gods of the Greeks, 1995, p. 113; cf. glosa 71 em SOUZA, J. C. Platão – O Banquete, p. 122; 
HOOGENDIJK, F. A. J.; MUHS, B. P. (Ed.), Sixty-Five Papyrological Texts, 2008, p. 279); Συνθηματα: 
consistia em orações místicas, eram símbolos de fórmulas sacras – palavras, sinais, nomes divinos 
–, feitas, neste caso, com συμβολες, silenciosos exercícios, “senhas” usados nos mistérios para 
serem reconhecidos pelo deus visando a συνάπτειν, “comunhão” (TURCAN, R. The Cults of the Roman 
Empire, 1986, p. 284; BURKERT, W. Religião Grega na Época Clássica e Arcaica, 1983, p. 545; 
WEDDERBURN, A. J. M. Baptism and Ressurrection – Studies in Pauline Theology against Its Graeco-
Roman Background, 1987, p. 93; BURKERT, W., Antichi Culti Misterici, 1991, p. 64; KOESTER, H., 
Introdução ao Novo Testamento, 2005, v. 1, p. 166; LEIPOLDT, J.; GRUNDMANN, W. El mundo del 
Nuevo Testamento v. 1, 1973, p. 371; 374);  Συμπάθεια:34 “simpatia”, no aspecto geral, eram rituais de 
magia antiga da Grécia clássica desde o século IV a. C.34 sob influxo da magia assírio-babilônica e 
egípcia (WENDLAND, P. La Cultura Ellenistico-Romana nei suoi Rapporti con Giudaismo e 
Cristianesimo, 1986, p. 180; BALLARINI, T. (Dir.), Introdução à Bíblia com antologia exegética, v. 5, 
1974, p. 49; LEIPOLDT, J.; GRUNDMANN, W. op. cit., pp. 85-86; WENDLAND, P. La Cultura Ellenistico-
Romana nei suoi Rapporti con Giudaismo e Cristianesimo, 1986, p. 180; FERGUSON, J. The Religions 
of the Roman Empire, 1989, p. 158; sympatheia = “harmonia de ordem afetiva” (BURKERT, W. Antichi 
Culti Misterici, p. 225); Συμπόσιον, “beber juntos”:34 provavelmente o mais popular de uma fração dos 
ritos entre gregos e romanos, uma libação aos deuses – especialmente Zeus, “o senhor do festim” – 
em prol de uma cidade, logo um ato político-religioso (ZAIDMAN, L. B. Os gregos e seus deuses, 2010, 
pp. 198-202; id., Religion in the Ancient Greek City, 1995, pp. 39-40; 42-43; BURKERT, W. op. cit., p. 
256; 178; DEL PONTE, R. La Religione dei Romani, 1992, p. 132; Iovi Victori pocillum mulsi facere 
(Suetônio), diponível em: dic.academic.ru/dic.nsf/latin_rus/32959/pocillum; mais sobre a vinalia 
disponível em http://en.wikipedia.org/wiki/Vinalia#Vinalia_Rustica. Acesso em: ago. 2013; BUXTON, 
R. La Grèce de L’imaginaire les Contexts de la Mythologie, 1996, p. 78-79); Συμβιωτής, refeição 
realizada junto aos companheiros associados em honra à Héstia (Vesta), irmã mais velha de Zeus 
(DETIENNE, M. L’écriture d’Orphée, 1989, pp. 91-92, nota 28; TAILOR, B. A. Analytical Lexicon to the 
Septuagint, 2009, p. 510); Συνοικία: sistema de festivais sagrados atenienses do calendário religioso 
(ZAIDMAN, L. B. Religion in the Ancient Greek City, 1995, p. 103; BURKERT, W. Religião Grega na Época 
Clássica e Arcaica, 1993, p. 448); Συγχορευται, “parceiros da divina dança”: nos ritos de mistério 
συμπόσιον podia ser acompanhado de danças (LONSDALE, S. Dance and Ritual Play in Greek Religion, 
1993, p. 352); Σunethêken significava uma “fusão” ou composição” de ritos (LAGRANGE, M-J. 
Introduction a l'etude du Nouveau Testament: critique historique – I Les Mysteres: L'Orphisme, 1937, 
p. 23-24 (cf. nota 4); 114; 180-181 (cf. nota 1); 204.); Συνέχω: “manter (algo) junto”, “sustentar”, 
“incluir”, aparece no culto a Átis e Cibele (Corp. Herm. VIII 2, XI 5, Exc. Herm. XIV1, XV 1. In: ROBERTS, 
C.; SKEAT, T. C.; NOCK, A. D. The Gild Zeus Hypsistos, 1936, p. 68, nota 77); Sugklhton: atribuído ao 
senado romano, sagrado senado; Iera. Sugklhtos, “convocação sagrada” (TOUTAIN, J. Les Cultes 
Païens dans l’Empire Romain – Les Cultes Officiels; les Cultes Romains et Gréco-romains, 1907, p. 
22); Sunnaoi. Qeoi., quando um mesmo santuário é partilhado com deuses colocatários, e.g., a cabeça 
de Serápis no santuário de Zeus do sincretismo helênico-egípcio (CHANIÓTIS, A (Ed.). From Minoan 
farmers to Roman traders: sidelights on the economy of ancient Crete, 1999, 2000, p. 317, nota 17; 
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e as imprecações dos mistérios e magia. 35  R. Turcan, citando o escritor latino 

Salústio, do séc. I a. C. faz uma síntese da terminologia e do escopo dos mistérios: 

 

Para Salústio a teletē [cerimônia mistérica] nos coloca em comunhão (sunaptein) 

com os deuses e o misterioso mundo deles nos preenche com o seu poder; a 

teurgia era o ritual que causava o movimento de passagem entre o humano e o 

divino. A teurgia, (...) apresenta um duplo aspecto: ela é praticada por homens, 

mas ‘com o apoio de sinais divinos [sunthêmata], por meio deles que se sobe 

para os seres superiores com os quais se une [sunaptomenon]’, (...) e toma esta 

direção harmoniosamente seguindo seu comando, onde sobre ela pode  assumir,  

legitimamente, a forma dos deuses.36 

 

O Apóstolo se apropriou da preposição σύν para fins cristãos explícitos: a fez 

transcender das regras morfológicas ao nível teológico, soteriológico e escatológico, 

como veremos. 

 

2 A Σúν-teologia do Apóstolo 

 

Saulo teria afinidade com algumas ideias e ritos dos mistérios e das 

expressões συν- de caráter filosófico e religioso demonstrados acima? Sua origem 

                                                     
MOOREN, L. (Ed.), Politics, administration and society in the Hellenistic and Roman world, p. 79; 
ZAIDMAN, L. B. Os gregos e seus deuses, 2010, p. 118). 
35 O papiro mágico de Hermópolis (III-IV d.C.), linha 40, contém um exemplo – kurie basileu cqoniwn 
thewn sunteleson ta, eviggdegrammeta mena tw pedalw touton = “senhor, rei dos deuses 
ctónicos/chthonic, completa o que está inscrito nesta tábua”; chthonic: relativo às divindades, 
espíritos e outros seres que vivem debaixo da terra (DANIEL, R. W.; MALTOMINI, F., op. cit., pp. 136-
138). Uma consulta menos significativa, mas interessante a um deus no séc. I d.C., extraído de P. Oxy. 
VIII, 1148 = SP, I, 193: “Meu Senhor, o Serápis Hélio benfeitor (euvergeta). [Diga-me] se é melhor que 
Fania (kurie, mou - meu senhor) e sua mulher não venda de acordo (mê, sumfonêsai) com o pai dela 
agora, mas se oponha (avntilegein) e não dê por escrito [= ‘não façamos contratos’]. Isto claramente 
me deixe saber. Está bem/adeus (errwso)” (PENNA, R. L’ambiente Storico Culturale dele Origini 
Cristiane, p. 112, nota 15). 
36 TURCAN, R. op. cit., p. 285. Συν-compostos exerciam uma singular função nas religiões de mistério 
enquanto base linguística e fundo filosófico dos seus ritos e ideias.  Um exemplo imediato da 
importância dos compostos συν- na relação com o divino está na explanação de Dion de Prusa: 
“manifestou a afinidade (the suggeneian) de base dos deuses com os homens... Os primeiros homens 
de fato não viviam separados, sozinhos, longe ou fora do divino (tou theiou), mas gerados no seu 
centro cresciam juntos (sumpefukotes)  e a ele aderiam em tudo; portanto não poderiam ficar muito 
tempo sem compreender, especialmente tendo recebido dele inteligência e  razão (sunesin kai. logon)” 
(Dion de Prusa, Orat. 12, 27.28 passim, séc. I-II d.C. In: PENNA, R., op. cit, p. 120, nota 64). 
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(Tarso) e formação (helênica) sugerem uma reposta positiva. 37  É notável o seu 

esforço intelectual para não se embotar no judaísmo ferrenho e se fazer entender em 

outra linguagem – a cultura helênica (1Cor 9,21-22; Rm 1,14) –,38 aumentando a 

possibilidade de acessar seus interlocutores em favor do Evangelho sem, contudo, 

prescindir de suas raízes (Rm 15,4; cf. 1,1-2; 1Cor 9,20).39  

O Apóstolo dos gentios fez uso próprio e propício do simbolismo de σύν e seus 

construtos nas categorias mentais religiosas dos gentios como meio para comunicar 

o querigma, para expressar a comunhão espiritual e salvífica com o Senhor Jesus 

Cristo em uma tentativa espiritual e intelectualmente heroica de suplantar e superar 

a idolatria e o sincretismo. 40  As cartas consideradas paulinas, sem  (muitas)  

restrições  dos  especialistas, estão municiadas de uma, digamos, syn-teologia. É de 

fácil demonstração:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
37 Os argumentos se sucedem. No decorrer da missão, o Apóstolo se deparou com livros de magia 
que certamente possuíam seus ritos e fórmulas, cf. At 19,19. Testemunhos extrabíblicos dão conta 
disto (DEISSMANN, A., op. cit., p. 249-254; 256-267, nota 4; BETZ, H. D. (Ed.), The Greek Magical Papyri 
in Translation – Including the Demotic Spells, 1986, p. xii-xxviii – Table of spells/tabela de feitiços). 
Nas cidades em que passou os templos e santuários com seus ritos eram inevitáveis. Em Corinto, 
uma das sedes missionárias do Apóstolo, as mulheres no culto de mistério eram ativas e 
protagonistas como no culto a Dioniso; em Roma elas eram a maioria (TOWNSLEY, J. Paul, the 
Goddess Religions, and Queer Sects: Romans 1:23-28, 2011, p. 727; HOUSE, H. W. Tongues and The 
Mystery Religions of Corinth, 1983, p. 141). 
38 “O Apóstolo de fato praticou abundantemente o princípio da adaptabilidade ou condescendência 
cultural, que hoje chamaremos (sic) de inculturação. Isto está denotado claramente no passo clássico 
de 1Cor 9,19-23 (...), além de Rm 14,1–l5,13” (PENNA, R. Paulo de Tarso e os componentes gregos de 
seu pensamento. In: Atualidade Teológica, 2009, p. 62). 
39 Cf. PESCE, M. As duas fases da pregação de Paulo, 1996, p. 91 et. seq. 
40 A interpretação moderna tende associar sincretismo com superstição cujo intento é subjugar a 
divindade “com fórmulas, encantamentos, esconjuros, invocações cabalísticas, sinais misteriosos e 
palavras mágicas”; esta descrição é muito mais afim com as religiões de mistério e magia do que com 
a religião oficial, embora a piedade romana resvalasse em várias superstições (D. Frei Boaventura 
Kloppenburg apud. FIORES, S. de; GOFFI, T. (Dir.), Dicionário de Espiritualidade, 1993, p. 1093). 
Geralmente sincretismo pode ser atribuído às religiões de mistério e à magia em assédio ao 
cristianismo (BROWN, R. E.; FITZMYER, J. A.; MURPHY, R. E. Novo Comentário Bíblico São Jerônimo 
– Novo Testamento e Artigos Sistemáticos, 2011, p. 608). 
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σὺν 

Χριστῷ 
   

     

5,10 Rm 8,32    

σὺν αὐτῷ 

σὺν 

αὐτῷ 

 

   

 

2.1 Fontes e fundamentos da σúν-teologia 

 

Há no mínimo uma intenção teologal nas fórmulas e compostos paulinos; 

pesquisá-la sob todos os seus aspectos (nos Evangelhos, nas Pastorais, etc.) não 

cabe aqui, haja vista o bom senso exegético que exige não procurar uma teologia das 

preposições onde não existe.41 Porém, o léxico de Kittel/Bromiley entende que as 

“expressões teologicamente muito importantes entre todas, no Novo Testamento, 

são compostas com a preposição σύν e a fórmula paulina σύν Χριστῷ”.42 Paulo, 

                                                     
41 FEE, G. Pauls’s Letter to the Philippians, 1995, p. 146, nota 33. 
42 LEIPOLDT, J.; GRUNDMANN, W. “σύν”, op. cit., col. 1476.  
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segundo a pesquisa, criou a partir da preposição uma σύν-teologia: fez da fórmula 

σὺν Χριστῷ um distintivo seu;43 e, usando a partícula preposicional como prefixo, 

cunhou neologismos cristãos ou os usou com sentido cristão.44  

O background no uso paulino das composições e fórmulas σúν- seria religioso, 

ou melhor, a ideia contida na sua σúν-terminologia teria uma combinação de causas 

e eventos no helenismo – literatura, religião e filosofia;45 no judaísmo tardio, em 

Filon, na literatura apocalíptica;46 e nas próprias Escrituras. Nos deteremos nesta. 

Para B. Rigaux, as fórmulas σúν- de associação – σὺν κυρίῳ/Χριστῷ – seriam 

inseparáveis do substantivo ἀπάντησις – “encontro”.  Ele observa um possível ponto 

de partida às fórmulas e às suas combinações teológicas: o encontro de Moisés e do 

povo com Deus registrado na LXX em Ex 19,17 – “Moisés fez o povo sair do 

acampamento ao encontro [junto] com Deus [εἰς συνάντησιν τοῦ θεοῦ], e se puseram 

ao pé da montanha”. A ideia de fundo das expressões paulinas estaria contida neste 

contexto bíblico e símile:  

 

Não é de admirar, portanto, quando Paulo fala de ir ao encontro do Senhor? Para 

fazer isso, ele não tinha necessidade de pensar nos cerimoniais das parúsias 

helenísticas, tampouco ele pensa em falar sobre a trombeta que soará no final 

dos tempos.47  

 

O insólito encontro com o Senhor no pequeno apocalipse paulino de 1Ts 4,17 

– “depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, 

entre nuvens, ao encontro do Senhor [ἀπάντησιν τοῦ κυρίου] nos ares, e, assim, 

estaremos para sempre com o Senhor [σὺν κυρίῳ]” – é associado por Masson e 

Rigaux à teofania do Sinai, ou melhor, ao encontro com Deus em meio à epifania: 

συνάντησιν τοῦ θεοῦ (Ex 19,17). No entanto, o termo ἀπάντησις é helenístico e, talvez, 

                                                     
43 WEDDERBURN, A. J. M. op. cit., p. 47. 
44 E.g. Rm 8,16-17 e seus συμμαρτυρεῖ, συγκληρονόμοι, συμπάσχομεν e συνδοξασθῶμεν. 
45  DUPONT, J. op. cit. p. 9; 19 et. seq.; LEIPOLDT, J.; GRUNDMANN, W. “σύν”, op. cit., col. 1515; 
REUMANN, J., Philippians, 2008, pp. 224-225, 2008; RIGAUX, B. Les deux épitres de Saint Paul aux 
Thessaloniciens, 1956, p. 547  
46 DUPONT, J. op. cit., p. 9; O’BRIEN, P. T. The Epistle to Philippians, 1991, pp. 133-134; DUPONT, J. 
op. cit., p. 24; 189-191; Cf. LEIPOLDT, J.; GRUNDMANN, W. “σύν”, op. cit., col. 1503-1505. 
47 RIGAUX, B. op. cit., p. 547. Cf. Mt 25,6. 
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seria apropriado dos cerimoniais reais do Antigo Oriente (cortejo triunfal).48 Não se 

descartam imagens da tradição bíblica e apocalíptica (cf. Dn 7,13). 

Outra proposta bíblica aos fundamentos da fórmula ou ao seu senso 

escatológico estaria no culto de amizade com Deus em vida para superar a morte, 

como sugere o Saltério (20,7; 139,14). O Salmo 138,18 teria o significado de “eu seria 

despertado para me associar com Deus [ἐξηγέρθην καὶ ἔτι εἰμὶ μετὰ σοῦ]”, na 

expectativa de “estar com Deus” após a morte como no Sl 15,1.10, versão LXX: 

“Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. (...) Pois não deixarás a minha alma na 

morte, nem permitirás que o teu Santo veja corrupção”. A Septuaginta tem 

preferência por μετά (genitivo) referente às promessas de Deus: πλὴν ἔστω κύριος ὁ 

θεὸς ἡμῶν μετὰ σοῦ ὃν τρόπον ἦν μετὰ Μωυσῆ – “mas seja o Senhor teu Deus 

contigo, como foi com Moisés” (Js 1,17).49 

Em nossa opinião, não é possível nem viável alcançar com certeza uma única 

raiz da σúν-teologia paulina pelo simples fato de mensurar e reduzir a mente do 

Apóstolo a um raciocínio monolítico. Suas fontes se perderam no amálgama cultural 

do Apóstolo. Se o ensinamento dos seus escritos é resultado do seu capital cultural 

judaico-helênico à luz de seu encontro ou encontros com Cristo (At 9; 2Cor 12,1s) 

por que razão a sua σύν-teologia não seria? O mais lógico e producente é atribuir 

suas fórmulas σύν- ao conjunto da sua experiência de vida e não as isolar em uma 

única fonte porque ele, Paulo, era multicultural (Rm 1,14; Gl 1,14; cf. At 21,39; 22,28) 

simultaneamente às suas intuições criativas e originais para anunciar o seu 

Evangelho. 

 

2.2 Σúν-teologia – originalidade paulina 

 

A σύν-teologia é propriedade intelectual do Apóstolo, ao menos entre os dois 

Testamentos e pós. As fórmulas σύν 50  e os συν-compostos são resultados da 

                                                     
48 MASSON, C. Les deux épitres de Saint Paul aux Thessaloniciens, 1957, p. 59, cf. nota 4. Segundo J. 
Jeremias: “existe paralelos rabínicos da ideia da elevação às nuvens (...) O agraphon descreve a volta 
de Cristo numa vigorosa figura de três partes. Serve-se para isso da ideia da recepção de um rei, 
proveniente do cerimonial real do antigo oriente” (JEREMIAS, J., Palavras Desconhecidas de Jesus, 
2006 (1963), pp. 145-146). 
49 Cf. LEIPOLDT, J.; GRUNDMANN, W. “σύν”, op. cit., col. 1511-1513; 1517. 
50 σὺν Χριστῷ, σὺν αὐτῷ, σὺν κυρίῳ, σὺν Ἰησοῦ (1Ts 4,14.17; 5,10; Fl 1,23; Rm 6,8; 2Cor 4,14; 13,4). 
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criatividade cultural do Apóstolo – judaico-helênica – sem antecedentes na LXX.51 

Para R. P. Brunot, o como foram utilizadas a preposição σύν e as composições σύν 

nos escritos paulinos criaram um vocabulário novo: 

 

Para dar a entender a realidade incrível de identificação a Cristo, Paulo criou um 

vocabulário novo. (...) Encantam, após ter surpreendido o helenista pela sua 

intrepidez e, em resumo, pelo seu feliz resultado: o batizado foi crucificado com 

Cristo (Gl 2,20; Rm 6,6), sepultado com Cristo (Rm 6,4), vivendo com Cristo (Rm 

6,8), glorificados com Cristo (Rm 8,17) e herdeiros com Cristo (Rm 8,17). É toda 

uma série de trinta e poucos vocábulos, em que a partícula com serve para 

manifestar as diversas fases e os múltiplos aspectos da nossa identificação com 

Cristo. Reduzimo-nos a descrever por análise o que o gênio cristão de Paulo 

conseguiu condensar em sínteses originais.52 

 

Alguns destes neologismos, diz Penna, criados com o prefixo preposicional 

σύν- são “tipicamente da linguagem paulina, como é também o caso dos dois verbos 

sucessivos sym-páschomen e syn-doxasthômen [Rm 8,17]; cf. também os 

construtos análogos em 6,4 (syn-etáfēmen), 6,5 (sym-phytoi), 6 (syn-estaurōthē), 8 

(sy-zēsomen)”.53  

W. Grundmann vai mais longe e diz em tom determinado: a locução σὺν 

Χριστῷ, por exemplo, não é uma fórmula estereotipada copiada por Paulo. A 

genialidade está exatamente em sua simplicidade e foi cunhada pelo próprio Paulo a 

partir de elementos culturais do seu ambiente e formação.54  

Para Dunn, não só a fórmula σὺν Χριστῷ está nesta classe especial, como 

também os compostos σύν- são distintivos do Apóstolo. É categórico: para ele o uso 

desta partícula e suas composições, em determinado contexto, reveste-se de um 

sentido mais profundo em detrimento de simples estilismo literário: “O destaque do 

                                                     
51  Apesar de alguns compostos despontarem na Septuaginta não possuem a mesma conotação 
criando assim uma base semântica rara para teologia bíblica (BOSCH, J. S. Scritti Paolini, 2001, p. 
238). 
52 BRUNOT, R. P. São Paulo e sua mensagem, 1959, p. 96. 
53 PENNA, R. Lettera ai Romani, v. II, 6–11, 2006, p. 166; 167, nota 186. 
54 LEIPOLDT, J.; GRUNDMANN, W. “σύν”, op. cit., col. 1518, cf. nota 79; RIGAUX, B., op. cit., p. 549. 
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motivo morte-ressurreição nos compostos sublinha o caráter distintamente cristão, 

isto é, paulino do ensinamento”.55 

J. D. Harvey, apoiando-se em E. Best, E. P. Sanders e R. Tannehil, questiona se 

nas fórmulas σὺν Χριστῷ e equivalentes há, necessariamente, um “background” 

(fundo histórico) identificável: a fórmula σὺν Χριστῷ é única, diz ele. As fontes 

bíblicas e extrabíblicas são inseguras para sustentar um plano de fundo religioso no 

uso das fórmulas συν-. O Antigo Testamento usa expressões semelhantes e de 

conteúdo distinto:  

 

“o Senhor Deus conosco” e “nós estaremos com Deus” com meta genitivo – ὁ 

θεὸς μετὰ σοῦ (Gn 21,22; 1Rs 8,57); κύριος μεθ᾽ ὑμῶν ἐν τῷ εἶναι ὑμᾶς μετ᾽ αὐτοῦ 

– “O Senhor está convosco, enquanto vós estais com ele” (2Cr 15,2; 19,6). Nos 

Evangelhos a frase “com Cristo” refere-se usualmente a uma associação física 

com o Jesus histórico: “E, chegada a hora, pôs-se à mesa, e os apóstolos com 

ele [σὺν αὐτῷ]” (Lc 22,14); “Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que 

eram homens iletrados e incultos, admiraram-se; e reconheceram que haviam 

eles estado com Jesus [σὺν τῷ Ἰησοῦ ἦσαν]” (At 4,13).56 

 

Externa ao círculo bíblico, a frase “com (um) deus/es” está linguisticamente 

presente na literatura grega como auxílio útil dos deuses nas ações e passagem dos 

homens nesta vida. Uma reduzida semelhança com o conceito paulino. A possível 

dependência terminológica das fórmulas paulinas com as religiões de mistério 

ventilada em estudos é descartada: “os Mistérios não são a influência dominante na 

concepção de Paulo do batismo, e, portanto, não são, em sua concepção da morte e 

ressurreição com Cristo, de crente”.57  

Conforme conjecturas, há evidências de que o plano de fundo para a ideia da 

fórmula σὺν Χριστῷ repousaria sobre a tradição primitiva judaico-cristã; no entanto, 

                                                     
55 DUNN, J. D. G. A Teologia do Apóstolo Paulo, 2003, p. 462. 
56 HARVEY, J. D. The “With Christ” Motif in Paul’s Thought, 1992, p. 330. 
57 E. BEST, “One Body in Christ”, 1955, p. 48 apud HARVEY, op. cit., pp. 330-331. Ao contrário da linha 
histórico-religiosa onde as fórmulas syn (sobretudo no batismo) estariam em paralelo com as ideias 
de mistério, a corrente psicoespiritual sugere ou interpreta as ideias contidas nas fórmulas na 
experiência mística do Apóstolo, ou seja, o uso do vocabulário preposicional baseia-se em sua 
contemplação do mistério pascal (Adolf Deissmann, Paulus, 1925, p. 147 apud GOPPELT, L. Teologia 
do Novo Testamento, 2003, p. 344, cf. nota 659. 
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é possível que Paulo tenha criado a fórmula como um pensador que era.58 A mesma 

criatividade se aplicaria às σύν-composições, segundo B. Mcgrath. Estas são 

palavras curiosas e interessantes para determinar, se possível, a originalidade 

material da linguística de Paulo; não obstante, os compostos serem muito mais 

comums no koiné do que no grego clássico, a lista de compostos do artigo de 

Mcgrath possui 24 itens (em ordem alfabética).59 

Uma postura moderada seria dizer que a ideia embutida nas fórmulas σύν e 

nos respectivos compostos seria uma original performance do Apóstolo, resultado 

da sua formação cultural helênica, da tradição judaica, e da experiência de fé cristã; 

combinação ousada e usada para transmitir seus pensamentos e escritos.60  

 

2.3 Σúν-teologia – dupla dimensão: mística e fraterna 

 

Ao contrário de μετά, a preposição σύν se presta melhor para expressar a união 

com Cristo e a comunhão fraterna com os companheiros de missão. 61 Esse uso 

Paulo o faz abundantemente. 

                                                     
58 Ibid., p. 331. 
59 McGRATH, B. “Syn” Words in Saint Paul, 1952, pp. 219-224: sygkathizo, “sentar junto” (Ef 2,6; Lc 
22,55); sygkakopatheo, “sofrer com” (2Tm 1,8; 2,3); sygchairo, “regozijar com” (Fl 2,17; 1Cor 12,26; 
13,6; cf. Lc 1,58); syzao, “viver com” (Rm 6,8; 2Cor 7,3; 2Tm 2,11); synapothnesko, “morrer com” (2Cor 
7,3; 2Tm 2,11); syzoōpoieo, “fazer viver com” (Ef 2,5; Cl 2,13); symbasileuo, “reinar com” (1Cor 4,8; 2Tm 
2,12); symbibazo, “firmar junto, confirmar” (1Cor 2,16 de Is 40,13; Ef 4,16; Cl 2,19; At 9,22; 16,10; 19,33); 
symmetochos, “partilha, participar junto” (Ef 3,6; 5,7); symorphizo, “ ser ou tornar-se como a”, na voz 
média e passiva (Fl 3,10); symmorphos, “conformado” (Rm 8,28); Fl 3,21; sympatheo, “ter compaixão, 
compadecer-se” (Hb 4,15; 10,34); sympolites, “concidadão” (Ef 2,19); sympythos, “crescer junto” (Rm 
6,5); synarmologeo, “bem junto, ajustado” (Ef 2,21; Mcgrath também cita 4,22, ele está errado); 
syndesmos, “jugo, atadura” (Ef 4,3; Cl 2,19; 3,14; At 8,23); synegeiro, “levantar ou ressuscitar com” (Ef 
2,6; Cl 2,12; 3,1); synthapto, “sepultar com” (Rm 6,4; Cl 2,12); synoikodomeo, “construir/edificar junto” 
(Ef 3,6); syssomos, “do mesmo corpo” (Ef 3,6); Systauroō, “crucificar com” (Rm 6,6; Gl 2,19; Mt 27,44; 
Mc 15,32; Jo 19,32). 
60 Em seu exame desse grupo seleto de palavras formadas com syn Mcgrath chega a dois resultados: 
é óbvio que o Apóstolo usou a língua e a linguagem do seu tempo; e a substância teologal das palavras 
não está apenas no seu aspecto “material”. Primeiro, o Novo Testamento não foi escrito em linguagem 
“fantasmagórica” – não real (ele usa “Holy Ghost”) –, mas na lingua franca daquele tempo: o ordinário 
koiné. Para o léxico ao menos cinco das palavras compostas – sygkakopatheo, syzoōpoieo, 
symorphizo, synarmologeo, syssomos – não são de exclusivo uso paulino ou não são composições 
originais de Paulo (sygklēronomoi, em Filon; e um termo parecido com syndoxazō em Aristóteles). O 
autor questiona se não seria possível encontrar alguma dessas palavras em um papiro ainda não 
descoberto sob as areias do Egito (ibid., p. 225).  
61 “Quando Paulo fala da relação/comunhão dos cristãos entre si ou com homens como distinta da 
sua relação/comunhão com Cristo, ele usa μετά Rm 12,15.18; 1Cor 16,11.12” (GRUNDMANN, W. “σύν”, 
Theological Dictionary of the New Testament, v. VII, 2006, p. 795). 
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Normalmente, os textos paulinos com a fórmula são interpretados 

escatologicamente. Porém, a fórmula σύν (e compostos) não pode ser constrangida 

a extremos escatológicos. O seu uso é tomado, também em sentido místico de união, 

de identificação e de conformidade cristológica:  

A preposição σύν, “com”, não somente é usada com o objeto “Cristo”, mas 

também é composta com verbos e adjetivos e pode, nestas construções, expressar 

uma dupla relação do Cristão com Cristo. Ela sugere uma identificação do cristão 

com os atos preeminentemente salvíficos do evento Cristo ou então denota uma 

associação do cristão com Cristo na glória escatológica. Por um lado, a identificação 

é vista, acima de tudo, nos compostos de σύν -. À parte de expressões genéricas 

como synmorphos, “formados com ele”.62 

As numerosas composições συν- são usadas de modo quase usual em pontos 

centrais da cristologia de Paulo como suporte da intimidade entre Cristo e os cristãos 

– a união no Corpo Místico de Cristo.63 

A σύν -terminologia empregada está nas origens da vida cristã, perpassa sua 

existência terrena e desemboca na escatologia; a preposição e seus compostos 

fundam a participação ativa na vida de Cristo e do Espírito – criam uma mística cristã 

paulina, mesmo que o termo “místico” seja apenas uma tentativa de exprimir “um 

senso muito profundo de participação com os outros num grande movimento 

cósmico de Deus centralizado em Cristo e realizado por meio do Espírito” – cf. Rm 

8,14-17, com seu horizonte trinitário.64 

G. H. Thomas dá um aspecto geral às composições no Novo Testamento feitas 

com a preposição σύν: invariavelmente está ligada a algum tipo de “associação”, 

“comunidade”, “companheirismo”, “participação”. Quando aplicadas às pessoas, 

expressam “unidade ou todos em um”. Em seu artigo, ele classifica os compostos 

σύν - do Novo Testamento em dois tipos: aqueles que remetem à comunhão entre o 

                                                     
62 FITZMYER, J. A. “Teologia Paulina”, op. cit., p. 1632. 
63 “Com a finalidade de expressar com força a possível intimidade da conexão do cristão com Cristo, 
o Apóstolo frequentemente recorre ao uso de palavras compostas com a preposição syn, ‘com’. O 
uso, ou até a composição [cunhagem] destas palavras está, claro, perfeitamente em harmonia com a 
natureza aglutinativa da linguagem grega” (McGRATH, B. “Syn” Words in Saint Paul, 1952, p. 219). 
“União sacramental”, segundo HARVEY, J. D. op. cit., p. 229. 
64 DUNN, J. D. G. op. cit., p. 463. 
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cristão e Cristo, e aqueles que estabelecem algum tipo de relação entre os cristãos 

em si.65 

O mesmo argumento é abordado por T. R. Glover. As pessoas do campo 

relacional paulino, diz ele, são marcadas por σύν -composições porque partilham 

com ele do trabalho missionário, principalmente. Paulo apresenta uma lista com 

onze nomes de seus companheiros e companheiras [συνασυνεργοί] e cooperadores 

[συλλαμβάνου] na missão (cf. Rm 16; Fl 4,3). Até a improvável “partilha” nas cadeias 

está representada com o termo συναιχμάλωτός (Fm 23; cf. At 19,29; 20,4; 27,2). A 

dimensão humano-afetiva do Apóstolo é exposta na forma e significado destes 

compostos – 2Cor 8,23; cf. 2,12-13; 7,6.66  

A admiração de Glover pelos compostos é mais evidente quando eles são 

usados com relação a Cristo e aos cristãos. É o caso do fragmento do hino em 2Tm 

2,11-2: 

Se nós morremos com ele [συναπεθάνομεν],  

nós também viveremos com ele [συζήσομεν]; 

se perseveramos,  

também com ele reinaremos [συμβασιλεύσομεν] (2Tm 2,11-12). 67 

                                                     
65  1. Cristo e aos cristãos: na crucificação (Rm 6,6; Gl 2,20), na morte (Rm 6,9; 2Tm 2,11), no 
sepultamento (Rm 6,4; Cl 2,12), na vivificação (Ef 2,5, Cl 2,13), na ressurreição (Ef 2,6; Cl 2,12; 3,1), na 
vida (Rm 6,9), no crescimento (Rm 6,5), na forma (Rm 8,29; Fl 3,10), na ascensão (Ef 2,6), na herança 
(Rm 8, 17), no sofrimento (Rm 8,17), na simpatia ou compadecimento (Hb 4,15), no trabalho (2Cor 6,1), 
na jornada (Lc 7,11; 24,15), na glória (Rm 8,17); 2. Referentes à associação dos cristãos entre si: no 
discipulado (Jo 11,16), no crescimento (Mt 13,30), na oração (Mt 18,19), na alegria (Lc 1,58; 15,6.9), no 
conforto (Rm 1,12), na prisão (Cl 4,10; Fl 23), no sofrimento (2Cor 12,26; Hb 10,34; 11,25; 13,3; 2Tm 
1,8; 2,3), no serviço (2Cor 1,11; Fl 2,25; 4,3; Fl 24), na viagem (At 12,25; 15,37; Gl 2,1; At 19,29; 2Cor 
8,19), no “laço” espiritual (Ef 4,3; Cl 2,19; 3,14; Fl 4,3), na servidão espiritual (Cl 1,7; 4,7); nas amarras 
espirituais (Rm 16,7), na co-cidadania (1Ts 2,14), na disciplina (Fl 1,27; 4,3; Cl 4,12), no 
companheirismo da guerra (Fl 2,25), no ministério oficial (1Pd 5,1), na eleição (1Pd 5,13), na imitação 
de Cristo (Fl 3,17), na participação espiritual (Ef 3,6; 5,7), no progresso harmonioso (Ef 2,21; 4,16), na 
edificação espiritual (Ef 2,22), na simpatia ou compaixão (1Pd 3,8), na cidadania (Ef 2,19), no 
testemunho (Ap 22,18), no auxílio espiritual (Ef 4,16; Cl 2,19), na participação espiritual (Rm 11,17; 
1Cor 9,23; Fl 1,7; Fl 4,14; Ap 18,4; Ef 5,11), no sentimento (Fl 2,2), no mesmo corpo espiritual (Ef 3,6), 
na herança (Ef 3,6; Hb 11,9; 1Pd 3,7), na morte (2Cor 7,3), na vida (2Cor 7,3), na glória (Rm 8,17) 
(THOMAS, G. H. W., “Together”. The Expository Times, 1911, pp. 523-524).  
66 GLOVER, T. R. A Preposition of St. Paul’s, 1916, pp. 295-296. 
67 Quem fez isso? Que linguagem e estilo são esses?, questiona Glover: “Ora, se já morremos com 
Cristo [σὺν Χριστῷ], cremos que também com ele viveremos [συζήσομεν]” (6,8). São verbos que 
sugerem uma “estranha” história de experiência com Cristo; entre outros se destacam: “sepultados 
com Cristo” [συνετάφημεν]; “identificados com ele à semelhança de sua morte” [σύμφυτοι γεγόναμεν 
τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανάτου αὐτοῦ]; “crucificados com ele” [συνεσταυρώθη] – Rm 6,4.5.6. Em Gl 2,19 
aparece também o estar unido a Cristo na cruz [συνεσταύρωμαι], mas com uma diferença crucial, aqui 
não é o “homem velho”, mas o “homem” ou seu “ego”, sua pessoa é quem participa da crucifixão. O 
chamado do cristão consiste em ser sepultado com ele [συνταφέντες] para ressuscitar e viver com 
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Alguns anos depois, Glover faz uma modesta atualização do seu artigo ao 

escrever sobre a vida e a teologia do Apóstolo. Segundo ele, duas preposições eram 

marcantes para Paulo: ὑπερ- e σu,ν-. A primeira concede vitalidade ao sujeito; a 

segunda concede ajuda e remodela os escritos individuais. Paulo determina suas 

“amizades” com os σuν – compostos, sugerindo proximidade e partilha entre os 

irmãos. Em Rm 16, Paulo saúda uma lista de irmãos que com ele compartilham 

συνεργός – “cooperadores” na missão. Em Fl 4,3, tem-se uma ideia clara da força 

preposicional de σuν - para expressar relações, confiança na relação, e auxílio mútuo:  

 

“E peço-te também a ti, meu genuíno companheiro [γνήσιε σύζυγε], que ajudes 

[συλλαμβάνου] essas mulheres que se esforçaram [συνήθλησάν] comigo no 

evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores [συνεργῶν] 

meus, cujos nomes se encontram no livro da vida”.  

 

São quatro ocorrências da preposição ou de seus compostos em único verso, 

que pode ser indicação de grande apreço pelos membros desta comunidade e, 

também, do apreço do Apóstolo pela preposição.68  Responsabilidade e cooperação 

entre os cristãos e entre os cristãos com Cristo para Thomas foram determinantes 

porque definiram o modo de ser e agir do discípulo: “Esta dupla ‘solidariedade’ é uma 

realidade característica do cristianismo, e sugere o segredo e a inspiração do muito 

que pertence à vida e serviço do cristão”.69 Na visão de Thomas, os compostos σuν 

- demonstram a impossibilidade do cristão possuir uma vida puramente 

individualista. Para ser santo, ele entende, é necessária a comunhão dos santos; e o 

segredo de todo poder para o cristão é viver em união e comunhão com Cristo e os 

irmãos.70 

                                                     
ele [συνηγέρθητε / συνεζωοποίησεν] (Cl 2,12-13); porque ele nos “vivificou” [συνεζωοποίησεν] e nos 
“ressuscitou” com ele [συνήγειρεν] para nos assentar com ele [συνεκάθισεν] nos lugares celestiais 
(Ef 2,5-6). Paulo adiciona sua esperança na partilha do sofrimento de Cristo em Fl 3,10: “conhecê-lo” 
[γνῶναι αὐτὸν], conhecer sua ressurreição; e se conformar a ele [συμμορφιζόμενος] na morte. O artigo 
deixa Rm 8,17 como o último grupo de σύν -composições em um verso: “coherdeiros” 
[συγκληρονόμοι], “sofrer com” [συμπάσχομεν], “ser glorificado com” [συνδοξασθῶμεν]. (ibid., pp. 298-
299). 
68 Id. Paul of Tarsus, 2002 (1925), pp. 178-179. 
69 THOMAS, G. W. H. op. cit., p. 523. 
70 Ib., p. 524. 
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Conclui-se, então: no corpus paulinum, a preposição σύν não era aristocrática. 

É uma preposição de natureza pastoral = “estar com o outro”; tem sentido ontológico 

de cuidado e fraternidade pastoral: significa presença real, ou seja, “estar com o 

outro” física, geográfica, emocional e espiritualmente.71 

A força teológica dos συν-construtos pode ser utilizada até mesmo para 

soluções de problemas entre os Testamentos, ou melhor, entre a divisão radical entre 

judeus e gentios (cristãos). Assim pensa C. B. Hoch em seu artigo, onde ele apresenta 

a questão da continuidade e descontinuidade entre os dois Testamentos. Ele diz que 

a teologia da aliança tende a maximizar a continuidade e a minimizar a 

descontinuidade entre os Testamentos; ao contrário, a doutrina dispensacionalista 

– referente à segunda vinda de Cristo e à sorte dos gentios – tende a minimizar a 

continuidade e a maximizar a descontinuidade. O intento do autor com este ensaio é 

estreitar a lacuna entre as duas formas de pensamento, pois, segundo ele, a 

discussão negligencia o ensinamento paulino calcado nos συν-compostos (1Ts 

2,12-13; cf. Ef 2,4-5).72 Os compostos seriam uma “solução escatológica”.  

Como os demais autores acima citados, Hoch inicia sua argumentação com 

um pequeno estudo de concordância dos compostos com uma exaustiva lista de 

verbetes e de básica tradução dos mesmos.73 Contudo, seu comentário é dedicado 

principalmente aos compostos da carta aos Efésios. O verbo συζωοποιέω – “vivificar 

junto com” (Ef 2,5; Cl 2,13) expressa a convocação divina dos cristãos para participar 

da vida com Cristo. Aqui nos interessa a citação que Hoch faz de Grundmann a 

respeito do sentido da preposição: 

 

O sentido básico da preposição syn com o associativo dativo é ‘com’, e o termo 

tem um caráter pessoal. Ele denota a totalidade das pessoas que estão juntas, 

                                                     
71 BAUERMEISTER, P. J. Being Of, For, and With: The Ontological Prepositions of Pastoral Care, 1982, 
p. 225-227. 
72 HOCH, C. B. The Significance of The SYN-Compounds for Jew-Gentile Relationships in The Body of 
Christ, 1982, p. 175-183. 
73 Das trinta e oito composições σύν -, Hoch seleciona as onze mais relevantes ao seu propósito, a 
saber: synarmologeō (ajuntar, encaixar), synbibazō (unir), synegeirō (levantar-se com o outro), 
synzōopoieō (fazer a vida junto com), synkathizō (sentar-se com), synklēronomos (co-herdeiro), 
synkoinōnos (parceiro), symmetochos (companheiro de partilha), synoikodomeō (construir junto 
com), synpolitēs (concidadão) e synsōmos (pertencentes ao mesmo corpo). Destes compostos, 20 
são usados na Septuaginta e 18 não são usados por esta versão grega (ib., p.176; 182-183). 
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ou que vêm juntas, ou que acompanham uma a outra, ou que trabalham juntas, 

partilham uma tarefa comum ou um destino comum, ajudando e suportando uma 

a outra. Ela também pode denotar partilha de coisas ou de suas possessões, que 

trazem uma conexão com o proprietário.74 

 

O substantivo συμπολίτης é usado 2,19 de Efésios, e só aqui ocorre; em Fl 3,20 

é usada sem o σύν-, πολίτευμα = “cidade”, “estado”, “comunidade”, “cidadão”. Em 

Efésios, portanto, “concidadão dos santos” [συμπολῖται τῶν ἁγίων]. A expressão 

incorpora os gentios à politeia de Israel (se é que o termo “santos” denomina Israel),75 

o que amenizaria a disparidade entre os Testamentos. 

Dois σύν-compostos completam a seção: saõ os verbos συναρμολογέω – 

“ajuntar/encaixar” (Ef 2,21) e συνοικοδομέω “edificar/construir junto com” (Ef 2, 22), 

sendo o primeiro duplicado em Ef 4,16 e o segundo é um hápax. Os dois verbos 

compostos são usados na arquitetura metafórica da construção espiritual, cujo 

fundamento é apostólico e tem Cristo como pedra angular. Os cristãos – judeus e 

gentios – são a nova obra de Deus: edificados juntos como Igreja. Assim, postos e 

“bem ajustados” [συναρμολογουμένη] na mesma edificação divina, gentios e judeus 

são “coherdeiros” [συγκληρονόμα] e membros de um “mesmo corpo” [σύσσωμα] 

porque “participam juntos” [συμμέτοχα] do evangelho de Cristo (Ef 3,6). A 

equanimidade entre judeus e gentios está compreendida neste argumento, que era 

um mistério no Antigo Testamento (3,8-11).76  

Vale notar o uso de três συν-composto (Ef 3,6) para dissuadir a tensão e 

construir a doutrina de unificação de dois mundos em Cristo, corroborando o 

propósito do artigo de Hoch em demonstrar a relevância das συν-composições para 

a relação e/ou união espiritual entre judeus e gentios no Corpo de Cristo.77 Esta 

comunhão entre mundos, no entanto, não é automática e é exigente (Ef 4,1-3; Rm 

8,17). 

Exótica e excelente teoria, se comprovada. 

 

                                                     
74 Ib. p. 177.  
75 Ib. p. 180. 
76 Ib. p. 180. 
77 Ib., pp. 181-182.  
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Σúν-teologia – conclusão 

 

É necessário acrescentar na conclusão, a nosso ver,  como uma ressalva, que 

a soteriologia paulina e tudo que a envolve – filiação divina, escatologia – não deriva 

das temáticas cultuais de mistérios ou de filosofias; estes não são strictu sensu os 

primeiros fundamentos da teologia do Apóstolo.78 Simplesmente, não. Pois, se assim 

o fosse, o substancial do seu pensamento não seriam as Escrituras (1Cor 15,3-4), 

Jesus Cristo e o Evangelho da salvação com todo seu desenvolvimento, seria outra 

coisa;79 e outra coisa não aparece em seus escritos como tema central, já que tudo 

mais – inclusive as particularidades dos costumes pagãos – aparece enquanto 

motivo para elucidar a fé cristã.  

No encontro entre a pregação apostólica e a mentalidade greco-romana, 

houve a necessidade comunicativa e retórica de adaptar-se e, ao mesmo tempo, 

contestar diversos pontos conflitantes dessa mentalidade com a experiência 

judaico-cristã; ao mesmo tempo, houve a necessidade de usar uma linguagem 

semelhante para se fazer entender, e diferente para esclarecer a distinção entre o 

mistério cristão e os demais mistérios: “Não quero que ignoreis, irmãos, este mistério 

[μυστήριον]” (Rm 11,25). 

Em atitude categórica: Não, Paulo não era dependente do conteúdo ou das 

ideias propriamente ditas dos mistérios helênicos, tão pouco absorveu o sentido 

desses cultos, pois para isso teria de prática-los em sua vida pregressa e, como 

radical fariseu cumpridor da Lei, tinha ojeriza a qualquer espécie de rito não 

contemplado nas Escrituras (Fl 3,5-6; Gl 1,13-14). Seria inconcebível para um judeu 

convicto – devoto de seu povo/tradição e com formação intelectual farisaica – ser 

conivente com o arquétipo de vida-morte-renascimento de deuses para ter 

esperança em uma vida nova aqui e imortalizada no futuro, para não dizer que seria 

um paradoxo com a orientação da igreja primitiva e um negar-se a si mesmo.80 

                                                     
78 BALLARINI, T. (Dir.), op. cit., pp. 57-59. 
79 Cf. Rm 1,1-4; 15,4; 1Cor 1,17-25; 2,1-5. 
80 “Mas Paulo lhe disse: ‘Na verdade que sou um homem judeu’ (At 21,39; 22.3; Rm 9,3-4; Gl 1,14); 
“São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também 
eu” (2Cor 11,22; Fl 3,5; At 25,10; cf. 16,3; 25,8; 28,17); “se abstenham das contaminações dos ídolos” 
(At 15,20; 21,25; 1Cor 8,4-5; 2Cor 6,16); “anunciei (...) aos gentios, que se emendassem e se 
convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento” (At 26,20; 1Ts 1,9; 1Cor 8,6). 
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Ademais, as Escrituras e o judaísmo possuíam, em seu interno de fé e reflexão, typos 

suficiente nesta área para não usufruir das crenças pagãs.81 

Sim, o Apóstolo, conhecendo o modo de pensar helenista, tendeu aplicar sua 

doutrina nos moldes das categorias formais compreensíveis aos seus leitores, ou 

melhor, ouvintes. Isso não seria de todo impossível: Paulo formatou a sua doutrina 

com os construtos σύν - mais para ser uma alternativa intelegível que uma 

reprodução dos mistérios helenísticos. Paulo era um comunicador, logo é possível, 

se não provável, que ele se apropriou retoricamente de formas ou contornos da 

linguagem helenênica para se fazer entender no anúncio do “seu evangelho” dirigido 

ao seu público-alvo, os gentios e judeus vivendo na Diáspora.82 

Agora, um paradoxo, mas não necessariamente uma contradição. Não se 

deveria ser taxativo negando ou afirmando (como fizemos há pouco) uma 

dependência direta ou indireta de certos aspectos do pensamento paulino das ideias 

salvíficas dos mistérios. O melhor seria ter uma postura intelectual mediana (não 

medíocre) e equilibrada em vista da formação do Apóstolo que pressupunha a 

tradição do seu povo (Gl 1,4) e a cultura helênica (Rm 1,14) iluminadas pela fé e 

sabedoria cristã, que soube tirar proveito da tradição e da novidade (1Cor 1,22; Mt 

13,52). Paulo não era apenas um homem bilíngue, era culturalmente polissêmico e 

não raciocinava unilateralmente; levava em conta a multiplicidade do campo 

missionário (1Cor 9,22b). Nesse caso, vale a máxima in medio virtus. 

Em relação às religiões de mistérios helênicos, Paulo foi independente, sem 

ser intransigente; prudente, sem deixar de ser eficiente. 

                                                     
81 A ressurreição do filho da viúva (1Rs 17,22); corpo ressuscitado (2Rs 13,21); expectativa profética 
de ressurreição (Is 26,19; 53,10-12; Ez 37,9ss [?]); esperança na imortalidade da alma e na vida futura 
(2Mc 7,14; Dn 12,2.13; Sb 2,22-23; 3,1-4; Eclo 48,11; 3,23); na tradição apocalíptica de Henoc; os 
ressuscitados por Jesus (Lc 7,14-15; Jo 11,44; Mt 27,53); crença na ressurreição futura (Mt 12,41; 
22,30s; Lc 14,14; Jo 5,29); e a ressurreição do próprio Jesus. (COLLINS, J. J. “Apocalíptica e 
Escatologia”, Novo Comentário Bíblico São Jerônimo – Antigo Testamento, 2007, pp. 611-613; cf. 
WRIGHT, A. G., “Sabedoria”, p. 1007); aspectos no Antigo Testamento e nos apócrifos judaicos 
(BROWN, R. E.; PERKINS, P.; SALDARINI, A. J. “Apócrifos”, Novo Comentário Bíblico São Jerônimo – 
Novo Testamento e Artigos Sistemáticos, p. 955; 958; McKENZIE, J. L. “Aspectos do pensamento do 
Antigo Testamento”, p. 1.446). 
82 “este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios” (At 9,15; Rm 
1,5.13; 11,13; At 18,4; 19,10; 21,21; 26,23; cf. 9,22); “eis que nos voltamos para os gentios. Porque o 
Senhor assim no-lo mandou: Eu te pus para luz dos gentios, A fim de que sejas para salvaçäo até os 
confins da terra” (At 13,46-47; At 18,6; 22,21; 26,17; 28,28). 
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Com efeito, os σύν -construtos paulinos teriam um caráter perfomativo na área 

especificada, agiriam no remanescente estrato de sincretismo como uma opção 

viável ao entendimento, à formação e à assimilação dos destinatários. Destarte, 

aquela promessa de salvação dos mistérios helênicos – participando da morte e 

ressurreição do deus, constituindo uma vida nova nesta e noutra vida, expressa sob 

fórmulas συν- dos seus rituais de iniciação – encontraria, no texto da perícope, sua 

vertente cristã: padecer e morrer com Cristo para viver com Cristo agora e depois 

(Rm 6,3-11; cf. 8,17).83 

 Kümmel está muito próximo à hipótese e, consequentemente, desse nosso 

ensaio quando diz que Paulo interpretou “a forma de expressão” dos cultos de 

mistério.84 O Apóstolo estaria usufruindo da forma vocabular desses ritos (σύν -) 

para comunicar-se com determinado grupo do qual ouvira falar sem, contudo, usar 

as fórmulas mágicas pagãs propriamente ditas. Paulo aproveitou a oportunidade das 

concepções mistéricas, diz Bultmann. 85  Menos imperfeito seria dizer que Paulo 

aproveitou das suas formulações de comunhão συν- para compreensão da 

audiência onde seus escritos seriam lidos. Adaptou-as às suas convicções judaico-

cristãs. (Estou sendo repetitivo, bem sei, as circunstâncias exigem para não incorrer 

em dubiedade no que concerne à fidelidade cristã de Paulo e à nossa.) 

A finalidade do Apóstolo não seria, então, nem se vincular nem veicular o 

ensinamento desses ritos supostamente salvíficos; suas composições σύν- 

funcionariam como solução linguística/retórica de persuasão, ou seja, a “forma pela 

qual o mundo judaico e o mundo helenista serviram de estímulo, ilustração ou ajuda 

linguística para a teologia de Paulo”, 86  típico do oportunismo e pragmatismo 

                                                     
83 No sincretismo existiam cerimônias de purificação e consagração (cultos a Ísis, Sérapis, Mitra, cf. 
F. Jos. Ant. XVIII 3,4), alguns deles se assemelhavam a um batismo. Havia diferentes ritos de Mistério 
sem uma teologia sistêmica. Nos Mistérios de Mitra, um touro “encarnava o deus” e era sacrificado e 
os iniciados eram consagrados com a aspersão do seu sangue. Seria quase inevitável não haver 
confusão com termos e cerimônias cristãs análogas judaicas e cristãs. O batismo fazia parte dos 
cultos de mistério sendo, também, um símbolo de morte com promessa de ressurreição (cf. Rm 6,3). 
O neófito nos rituais de mistério se despia de suas vestes e se revestia de um traje novo e puro, 
representando sua vida na conformidade do deus (cf. Plutarco: De Iside 13; Porfirio: De abstin. VII, 27; 
Metam. XI, 29). A versão cristã: Gl 3,27; Rm 13,14. Cf. Justino, Apol. 66 (ROBERT, F. op. cit. p.147). 
84 KÜMMEL, W. G., Síntese Teológica do Novo Testamento, 2003, pp. 263-269. 
85 BULTMANN R. Teologia do Novo Testamento, 2004, p. 196. 
86 GOPPELT, L. op. cit., p. 302. 



 
 
 
 

74 |  Pérolas bíblicas: tópicos de investigações recentes 
 

intelectual paulino: “Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a 

salvar alguns” (1Cor 9,22).  

Seria ingenuidade retórica da parte de Paulo não usufruir deste cabedal de 

sentido para comunicar-se com eficiência junto ao seu público-alvo (cf. 1Cor 14,6). 

Não é o caso. Devido a uma parcela não insignificante da sua educação – a helênica 

– é quase certo, ao ler seus escritos, que ele possuía o conceito de συγκατάβασις, 

“adaptação”, da tradição grega (cf. 1Cor 9,19-23): “Não se deve causar espanto se o 

Apóstolo praticou uma synkatábasis [adaptação] também em nível cultural e 

precisamente ter assumido determinados conceitos do mundo grego, ao qual 

pertenciam os seus normais destinatários”.87   

Os padres gregos denominavam συγκατάβασις, “condescendência” 

(condescendentia, lat.), o fato da linguagem divina “descer” ao nível da fraqueza 

humana (Fl 2,7-8), ou seja, a razão só entende o “estilo material”, só entende as 

coisas espirituais/divinas por analogia.88 Parafraseando, Paulo usou da forma σύν - 

como instrumento analógico de adaptação: um canal de transmissão do evangelho 

da salvação (Rm 1,16) sob uma formulação na qual o público alvo estava 

acostumado a usar e ouvir.89 

As σύν -composições seriam uma condescendência da estratégia paulina para 

adaptar e comunicar conceitos cristãos – σύν -estratégia linguística –, talvez contra 

algum tipo de establishment na igreja favorável aos mistérios-helênicos ou algo 

parecido. Nisso, seria irônico, Paulo copiara os seus patrícios.90 

                                                     
87 PENNA, R. Paulo de Tarso e os componentes gregos de seu pensamento. Atualidade Teológica, ano 
XIII, Fasc. 31, pp. 55-91, p. 63, 2009. 
88 ALONSO SCHÖKEL, L. A Palavra Inspirada – A Bíblia à Luz da Ciência da Linguagem, 1992, pp. 34-
35. 
89 Ib. p. 35; cf. Santo Tomás de Aquino, Com. Ad Heb., cap. 1, lect. 4; Sth q. 1 a. 9 rep. 
90  “Tem sido considerado um fato estabelecido que o judaísmo helenístico não só realizou 
propaganda missionária, mas também, no processo, adotou alguns dos conceitos e terminologia dos 
cultos de mistério concorrentes. [O] artigo [de J. J. Petuchowski] levanta a questão para saber se 
fenômenos semelhantes também podem ser detectados no judaísmo palestinense. Um número de 
passagens rabínicas é examinado aqui [no artigo] em que a comunidade de Israel é apresentada como 
‘vinha do Senhor’, inacessível a estranhos, e em que a palavra grega mysterion é aplicada de diversas 
maneiras ao Deus de Israel, à circuncisão, ao sacrifício pascal e à Torá Oral. Especificamente, é feita 
uma tentativa para compreender Seder Eliyahu Rabbah, cap. 8, ed. Friedmann, p. 43, Levítico 32:4 Rabá 
(final), ed. Margulies, p. 745, e Cándeles Rabá II, VII, 1. Embora o judaísmo palestino da Antiguidade 
Tardia não fosse definitivamente um culto de mistério, ele fez, quando ao competir no mercado das 
ideias, adotar algumas das armadilhas de seus concorrentes – especialmente em contextos que 
afetam os pretensos prosélitos” (PETUCHOWSKI, J. J., Judaism as “Mystery” – The Hidden Agenda? 
1981, p. 141; cf. p. 152). 
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Não. Os cristãos não têm comunhão nem parentesco com os deuses como 

evoca a magia e as religiões de mistério. Os cristãos são co-herdeiros de Cristo 

[συγκληρονόμοι δὲ Χριστοῦ] em intrínseca interação com o Espírito [τὸ πνεῦμα 

συμμαρτυρεῖ τῷ πνεύματι] a ponto de gritar a Deus como o próprio Filho: αββα (Rm 

8,14-17). 

 



 



 

4. O MEMORIAL COMO COMER E BEBER 
 

 
https://doi.org/10.36592/9786587424804-4  

 
Isidoro Mazzarolo 

 

Introdução 

 

O artigo proposto é o segundo capítulo da tese de doutorado, na PUC-Rio, em 

setembro de 1992, sobre a Eucaristia, em Lc 22,14-20. Esta parte da tese, conforme 

o título acima, evoca a imperiosa necessidade da assimilação da proposta de Jesus. 

Assim como o alimento ingerido é assimilado e transformado em energia, força e 

sabedoria, a participação na celebração da Eucaristia só será memorial de Jesus 

quando assumida e transformação em missão. 

O evangelista Lucas sublinha as palavras de Jesus: a ceia é um memorial para 

ser guardado e vivenciado da forma como ele (Jesus) o vivenciou. Nesse contexto, a 

ceia de Jesus com os seus discípulos (não apenas os apóstolos, mas também as 

mulheres discípulas, conforme Lc 8,1-3) foi chamada de última ceia e a ceia da Nova 

Aliança, portanto, uma refeição com o caráter de pacto e de compromisso. 

O memorial não é algo com cheiro de saudosismos ou lembranças de um 

passado remoto, mas de um compromisso vivo e concreto. Quando Jesus diz aos 

discípulos: Fazei isto em memória de mim! (Lc 22,19b), está pedindo aos que 

participavam da ceia, que fizessem de suas vidas o que ele havia feito durante toda 

a missão. 

Assim, nosso trabalho busca elucidar a relação entre a vida e o ministério de 

Jesus e a participação à Eucaristia, por parte dos cristãos, hoje. 

 

A Ceia como comer e beber 

 

Uma refeição é composta de alimentos sólidos e líquidos, por isso, sentar-se 

à mesa é participar e degustar os mais diferentes tipos de alimentos. O verbo fagein 

(comer) aparece diversas vezes no Novo Testamento, formando muitas vezes (mais 

de trinta) um binômio com o verbo pinein (beber) (Cf. Lc 13,26; 17,8; Jo 6,53). O verbo 

https://doi.org/10.36592/9786587424804-4
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fagein tem algumas vezes outros sinônimos, como esthiein (comer – Mt 11,19) ou 

trogein (comer – Jo 6,58). As três expressões que referem o sentido de comer, 

combinadas com o verbo pinein fazem parte de um conjunto de palavras que vêm 

em duplas, como, por exemplo: homens/mulheres (At 5,14); mulheres/crianças (Mt 

14,21); noite/dia (Mc 5,5) etc. (Blass/Debrunner, § 474,14). 

 

Comer e beber como ato de culto no Antigo Testamento 

Comer e beber são expressões verbais que apresentam uma característica 

partitiva, não totalizante, enquanto individualmente tomados, ou seja, come-se do 

pão (não a totalidade do pão), igualmente, bebe-se do vinho (não a totalidade do 

mesmo). 

É partitivo enquanto é sempre uma porção do todo que é tomada. Todo o 

contexto religioso dos sacrifícios antigos continha oferendas com produtos da terra. 

O ato de culto estava sempre ligado ao quotidiano da vida, de tal forma que as 

festividades tinham, antes de tudo, uma obediência aos calendários agrícolas. O rito 

pascal judaico vai absorver isso, tornando a festa agrícola uma festa religiosa, 

inserindo nela o significado de vitória, pois as colheitas haviam garantido a 

subsistência. Essa segurança, fruto do próprio trabalho, trazia uma autonomia e a 

consciência da Libertação. 

A refeição faz parte do ritual da conclusão da aliança entre Yhwh e o povo, na 

intermediação de Moisés: E Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os setenta anciãos de Israel 

subiram. Eles viram o Deus de Israel. Debaixo de seus pés, havia como um pavimento 

de safira, tão pura como o próprio céu. Ele não estendeu a mão sobre os notáveis dos 

filhos de Israel. Eles contemplaram a Deus e depois comeram e beberam (Ex 24,9-

11). Comer e beber fazem parte do gênero literário da saciedade e da necessidade. 

Moisés e os notáveis de Israel selam a comunhão com Yhwh após terem realizado 

as aspersões de sangue da Aliança com a refeição. Aqui está um dos elementos 

fundamentais da Aliança e da promessa: a Aliança é concluída com uma refeição, 

após ter sido explicitada sua parte teórica, com suas promessas e cláusulas (o texto 

de Ex 24,1-11 pressupõe o conhecimento do que está dito em Ex 20, 1-21), tornando-

se um sinal concreto do acordo, no qual os bens terrenos fazem parte da essência 

da sobrevivência e esses não podem faltar. Enquanto matéria, o alimento faz parte 
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integrante da totalidade. Nisso percebemos que o culto está relacionado com a vida 

quotidiana, do mesmo modo que esta manifesta sua vida com o culto. 

Enquanto o ato de culto pode significar a participação na espiritualidade e 

eternidade, é preciso convencer-se de que o tempo não pode ficar sem ela. O comer 

e o beber podem expressar a totalidade juntos ou também isoladamente. Assim o 

verbo comer pode indicar a refeição completa, sem a necessidade da bebida: Tenho 

um desejo enorme (epithymia epethymêsa) de comer esta páscoa convosco (Lc 

22,15). A oferta e a refeição constituem-se, portanto, no mundo israelita antigo, a 

forma de, através do culto, expressar a manutenção da Aliança. Fora do contexto 

bíblico, mas também no âmbito da refeição (comida e bebida), de modo especial, a 

bebida foi um uso frequente de comunhão com as divindades, uma fórmula mítica e 

mágica de comunhão ou reconciliação com os mortos, modo de alcançar sabedoria 

divina e busca da verdade (Gopelt, TWNT, VI, p. 138). 

 

Comer e beber como participação nos mistérios divinos 

 

Esta totalidade que pode representar o comer e o beber não revela apenas um 

contexto de festa ou banquete. Há uma situação totalmente contrária que também 

passa pela situação do tomar da taça. Quando esta situação for de maldição, por 

causa da ruptura da Aliança ou do pecado, tomar da taça é assumir a própria 

responsabilidade diante de Deus (Is 51,17; Jr 25,15). Antecipando o veredictum do 

desterro, Yhwh quer que o povo saiba por que isso vai acontecer. Na profecia de 

Jeremias, ao beber da taça, o povo toma consciência do seu passado e se esclarece 

para ele a causa do furor divino do caminho e do destino, e,  diante dela, ele não tem 

como recusar-se a assumir a trajetória: Tu (É diante desta taça que ele vai beber que 

se desvela para ele o Jeremias) lhes dirás: “Assim disse Yhwh dos exércitos, o Deus 

de Israel: Bebei! Embriagai-vos! Vomitai! Caí e não vos levanteis diante da espada 

que enviarei para o meio de vós. E se eles não quiserem tomar da taça de tua mão 

para beber, tu lhes dirás: Assim diz Yhwh dos exércitos: Vós bebereis!” (Jr 25,27-28). 

Neste caso, a taça é o próprio juízo de Yhwh. Ainda como expressão do juízo divino 

é o Salmo 75,9, no qual a taça aparece como um decreto de morte para aqueles que 

não foram fiéis a Yhwh e foram maus para com o seu povo (Ez 23,32-34). 
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O comer, como significado teológico-literário, tem em Ezequiel (3,1-3) uma de 

suas mais belas e mais significativas conotações do Antigo Testamento, retomada 

depois no Apocalipse (10,8-11). Falamos de significado teológico-literário, pois a 

questão tem pouco ou nada para comer, e tudo para assumir: Então disse-me: “Filho 

do Homem, come o que tens diante de ti, como este rolo, e vai falar com a casa de 

Israel”. Abri a boca e ele me deu o rolo para comer. Em seguida, disse-me: “Filho do 

Homem, ingere este rolo que estou dando e sacia-te com ele”. Eu comi. Na boca 

parecia-me doce como o mel (Ez 3,1-2). O profeta recebe de Yhwh o mandado de 

comer o rolo (livro da Palavra-Lei). A sua missão vai ser recebida através do livro e, 

enquanto vai digerindo o livro, vai entendendo a missão. O gosto do rolo é doce como 

o mel, nos lábios, porque ainda ele não foi compreendido. O Apocalipse (10,8-11) 

complementa esta ideia de Ezequiel, afirmando que nos lábios era doce, mas, quando 

chegou ao estômago, era amargo. A participação na missão profética sempre teve 

uma dupla dimensão, quer no tempo de Ezequiel, antes dele e depois dele, no tempo 

de Jesus e mesmo hoje: de um lado acontecem as ovações e hosanas (Cf. Mc 11,1-

11e par.) e do outro as críticas, a perseguição e as agruras contra quem assume 

profética e autenticamente a missão e as negações dos próprios amigos (Lc 22,1-

6.21-23; cf. Mc 14,1s e par). O Salmo 42,1-2 manifesta a ansiedade natural do comer 

e do beber e também a necessidade espiritual dessa participação com a 

Transcendência. A busca da comunhão e da sabedoria divinas são como algo que 

não sacia, que não acomoda, que exige sempre mais: Os que me comem terão ainda 

fome e os que me bebem terão ainda sede (Ecl 24,21; Jo 4-13). Inserir-se na 

comunhão com os mistérios de Deus é meter-se em uma floresta densa que fascina 

e, ao mesmo tempo, causa temores, que cativa e também espanta. Para suportar o 

fascínio e superar os temores, é preciso nutrir-se com o pão da prudência (Ecl 15,3). 

No contexto explicitamente cristão, comer e beber é participar não só da refeição, 

mas de modo concreto da páscoa de Jesus, que é a páscoa de toda uma vida: “Nós 

somos induzidos a supor que a `ceia do Senhor será como a ceia simbólica de toda 

a sua vida e que seus dois atos, como extremos, inicial e final desta ceia, serão 

símbolos do desenvolvimento e do término da sua vida – da sua encarnação e da 

sua paixão” (L. Dussaut, L'Eucharistie, p. 123). Na verdade, essa ceia engloba todo o 
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mistério da Redenção, desde as profecias que anunciaram sua vinda, a Encarnação, 

a Missão e a escatologia (Paixão, Morte e Ressurreição). 

 

O comer e o beber no contexto de Jesus 

 

No final de sua missão, Jesus diz a Pedro e João: Ide preparar-nos a páscoa 

para comer (Lc 22,8). Esta refeição estava em Jesus como um desejo ardente de 

revelação, de mistério e de confirmação das lições da mesa. 

Comer e beber foram, ao longo de toda a sua missão, um jeito de romper com 

protocolos, preconceitos e barreiras criadas pelas estruturas. À mesa, Jesus 

aproxima a todos (Lc 5,29-32; 7,36-50; 19,1-10). 

No discurso de João (6,22-60), Jesus sela a superação definitiva do maná (o 

pão de Moisés desaparece diante do pão de Jesus). No relato de Lucas (22,14-20), 

Jesus anseia por uma refeição que, mais do que uma refeição, vai ser um 

Testamento, uma vez que ele institui uma refeição sacramental. Como já fizemos 

notar, João 6 é um discurso e no capítulo 13 apresenta a refeição. Lucas, mesmo 

com o texto próprio, se aproxima do ritual judaico, conhecido como o banquete do 

quidush (J. Jeremias, Le parole, 23), sem, contudo, apresentar um desempenho 

sacrificial no estilo antigo. Ele não manifesta uma necessidade coletiva, mas um 

anseio pessoal de Jesus em comer a Páscoa com os seus. Esse desejo revela aquilo 

que Jesus percebe e sente. Ele é aquele que percebe, não só as suas necessidades, 

mas também as necessidades do povo (Mc 6,34). No entanto, quando a superação 

da necessidade se faz por caminhos desintegrados, Jesus não poupa a sua crítica: 

“Na verdade, vós me procurais não porque percebestes os sinais que eu faço, mas 

porque comestes do pão e vos fartastes” (Jo 6,26b). Nisto Jesus revela que o comer 

e o beber não são tudo, nem o mais importante. O que Ele quer é que o povo perceba 

os sinais e dê respostas positivas de acolhida da mensagem e uma prática 

correspondente. Quando isso não aconteceu, Ele reclamou (Lc 6,46-49). Jesus 

ensina, através da comida e da bebida, a nova pedagogia do Reino: a partilha da vida. 

A multidão recebe instruções e outros sinais a fim de que, quando receber o pão, 

compreenda a necessidade de caminhar unida e firme, não como um rebanho que 

perambula perdido por falta de pastor. 
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A multiplicação dos pães pode ser entendida dentro do programa missionário 

de Jesus. Em Lucas 6,20-22, Jesus desperta, nos seus discípulos, a consciência de 

quem são os peinôntes nyn (os famintos, agora). Mateus 5,6 desmembra o 

entendimento dos necessitados em peinôntes kai dipsôntes ten dikaiosynên 

(famintos e sedentos de justiça). Saciar quem tem fome e sede (a totalidade da 

necessidade) é atender às suas mais diferentes necessidades. Essa pedagogia 

mostra-se atenta a todo o conjunto de fatores que envolvem a vida. Ele deixa claro 

no começo do seu ministério, quando se dirige a publicanos e pecadores: Não são os 

que têm saúde que precisam de médico (Lc 5,29-32). Assim, a fome e a sede são 

anseios específicos de cada um ou também globais. No caso de Simeão, a sede dele 

era ver o Salvador (Lc 2,29-32); no caso do leproso, o seu anseio (fome/sede) era 

ver-se livre da pestilência (Lc 5,12-16); o homem que é assaltado e machucado tem 

necessidade de ser socorrido (Lc 10,29-37); o filho pródigo tem sede de misericórdia 

e perdão para poder voltar à vida na casa do Pai (Lc 15,11-32). O que é preciso notar 

é que "fome e sede" assumem uma gama enorme de sentidos e posicionam-se no 

campo da saciedade ou da privação. Por isso, bem afirma Gopelt: Comer e beber, na 

dimensão da fome e da sede, é uma das funções vitais da vida humana (Gopelt, pinô, 

TWNT, VI, 139). 

Na forma como Jesus trata a questão das prioridades, percebe-se que ele faz 

uma exigência fundamental à fé, para que ela esteja voltada para o banquete do final 

dos tempos (Lc 22,16.18), mas tenha sempre presente a fundamentação da história 

do mundo presente, no aqui e agora, na plenificação da vida (Mt 6,20-21; Lc 12,33-

34). Jesus é claro em demonstrar a forma do juízo de Deus, quando a história se 

desequilibra e quando a realidade da vida se divide em dois mundos desiguais: um 

para ricos e outro para pobres (Lc 6,20-26); neste caso, as bem-aventuranças se 

convertem em "ais". Assim, o episódio de Lázaro com o rico mau (Lc 16,19-31) ilustra 

a forma do juízo de Deus. A advertência é para não perder a oportunidade de acolher 

o Cristo histórico no necessitado, às vezes, necessitado de tudo (Mt 25, 41-46). 

Enquanto uns morrem por não terem nada, outros morrem empanturrados: Matança 

de bois, degola de ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho, dizendo: Comamos e 

bebamos, porque amanhã morreremos (Is 22,13). 
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Parece-nos sensível a relação entre essa mesa do mundo (comer e beber para 

atender as necessidades humanas, físicas) e a mesa do Reino de Deus. É à mesa, 

sentados face a face, comendo e bebendo, que muitas barreiras vão caindo, que 

muitos diálogos reabrem as portas da reconciliação, que muitas vidas recobram a 

esperança da salvação. É nesta política da refeição ou do banquete que Jesus vai 

entrando, antes nas casas e depois nos corações de muitos pecadores e a eles leva 

a Salvação (Cf. Lc 5,22-32 e par.). Paralelamente com os gestos de ruptura de 

fronteiras, barreiras culturais, preconceitos legais, Jesus vai admoestando para que 

o acumular e o concentrar tomem a direção do bem comum. Aquele que concentra 

bens de modo excessivo pode perder-se com eles e não participar do banquete 

escatológico (Lc 18,18s). 

A Eucaristia de Jesus veio para ser algo novo e definitivo: uma Aliança com a 

vida através da saciedade da refeição do pão desta mesa e da mesa do Reino. Ele 

veio para ser novo e não para remendar o antigo. Ele quer mais: exige uma resposta 

adequada ao tempo que se chama agora. O vinho novo requer odres novos (Lc 5,33-

39). 

Para tornar mais fecunda a teologia da refeição e da mesa, Jesus abandona 

muitas vezes as ruas da cidade e aposta nos caminhos agrestes do campo, vai às 

casas de pecadores, e isso lhe custa outras críticas igualmente constantes e 

impiedosas por parte dos fariseus e das autoridades da lei:  

 

Com efeito veio João Batista, que não come pão, nem bebe vinho, e dizeis: O 

demônio está nele! Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: Eis aí um 

glutão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores! (Lc 7,33-34).  

 

Não obstante todas as críticas, Jesus se manifesta decidido e constante, 

assumindo, em parte a pregação de Isaías: 

 

Ah! todos que tendes sede, vinde à água. 

Vós, os que não tendes dinheiro, vinde, 

comprai e comei: comprai, sem dinheiro e 

sem pagar, vinho e leite. 

Por que gastais dinheiro com aquilo que 
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não é pão, e o produto de vosso trabalho 

com aquilo que não pode satisfazer? (Is 55,1-2a). 

 

Comer e beber na vida das primeiras comunidades 

 

A celebração da última ceia com os seus discípulos é um banquete entre 

amigos (Lc 22,14-20). Esta refeição é uma expressão de capital importância para o 

significado da comunhão, mas não é ainda a totalidade do memorial do Mestre e de 

sua vida (se tomado como banquete entre amigos, apenas). Nesta ceia, por exemplo, 

não estão todos aqueles que eram seus amigos e que estiveram ao seu lado durante 

o ministério, igualmente destinatários do Reino de Deus, os pobres, coxos, cegos, etc. 

(Lc 5,29-32; 9,10-17; 14,15-24). Na ceia com os seus, através da comida e da bebida, 

ele demonstra a sua amizade e lhes dá a liberdade de irem à missão como filhos de 

Deus (Gopelt, Idem, p. 140). 

 

As primeiras comunidades começam a estabelecer vínculos fortes em todos os 

setores da vida, mas é no "comer e beber", ou seja, na "fração do pão" que eles 

manifestam uma nova forma de vida (At 2,42-47; 4,32-35).  

 

Através da ceia, as primeiras comunidades vão celebrando o memorial, não 

fechando o sentido do mesmo, mas iluminando a própria interpretação com a palavra 

do Evangelho (Cf. At 20,7-12), e pelo Espírito Santo (Cf. At 2,1s) abriam as portas e 

janelas da Tradição para que o maior número de irmãos pudesse estar com eles. Eles 

vendem as propriedades e colocam em comum tudo o que recebem para suprir as 

necessidades que se apresentam. Este processo de partilha radical torna-se o sinal 

verde da possibilidade de comungar na refeição eucarística e vai encontrando 

franquia no aperfeiçoamento da aliança de Deus com os homens na comunhão com 

Cristo que aproxima de si todos os crentes, fazendo-os um só, no seu corpo (X.L. 

Dufour, Condividere il pane, 206). A própria ceia de Jesus com os seus tem o caráter 

de síntese, de celebração e, ao mesmo tempo, de juramento de fidelidade num 

compromisso para o futuro de cada um dos seus participantes. A Ceia eucarística é 

uma ceia que vai sempre além: A comunhão da eucaristia prolonga-se no antes e no 



 

 

 
 

Isidoro Mazzarolo |85                                                                           
 

depois. Antes, quando já há comunhão, pois a ceia é celebração daquilo que já existe; 

no depois, a comunhão eucarística torna-se um impulso para continuar partilhando 

e comunicando. Não só a refeição, portanto, constitui-se no memorial de Jesus. Ela 

é a manifestação celebrativa, cultual, mas que deve ter o suporte de toda a vida, ou 

seja, se alguém estiver ali para oferecer os seus dons diante do altar, mas, antes 

disso, houve algo que rompeu a comunhão, impediu de acontecer uma celebração 

autêntica. Esta situação exige uma coerência entre vida prática e celebração. 

 

Comer e beber e a exclusão do pobre 

 

O memorial do Senhor é uma comunhão integral na forma de vida com Ele. 

Assim, Paulo exige coerência dos cristãos de Corinto: 

 

O cálice da bênção, o qual abençoamos, não é a comunhão no sangue de Cristo; 

o pão que rompemos não é a comunhão no corpo de Cristo? Visto que há um só 

pão, nós, sendo muitos, somos um só corpo, e todos, pois, participamos deste 

único pão (1Cor 10,16-17).  

 

O texto da primeira carta aos Coríntios demonstra que havia problemas na 

comunidade, e por isso Paulo reage dessa forma. Se não há koinônia 

(comunhão/comunidade), não há ceia e não há comunidade. Paulo enfatiza a 

diversidade e a multiplicidade de membros da comunidade, o que não pode dificultar 

a koinônia. Todos os membros participam de um só pão e de um só cálice; em outras 

palavras, a afinidade em torno de um mesmo e único objetivo: Cristo. 

X. L. Dufour sustenta que o problema ao qual Paulo se refere aos Coríntios é o 

culto, na refeição da assembleia. As assembleias (refeição comunitária/oração) não 

seriam o lugar de matar a fome ou a sede, a ponto de estabelecerem se discórdias 

na sua participação (Cf. 1Cor 11,22-34). Havia, no tempo de Paulo, na comunidade 

de Corinto, uma distinção entre assembleia cúltica e refeição. Todos os que 

participavam do ato de culto traziam algo para comer depois deste. Era nesta 

refeição pós-assembleia de oração e culto que aconteciam as discórdias, na qual 

alguns famigerados apressavam-se e outros ficavam sem nada. Por isso, o Apóstolo 

adverte a comunidade: Não tendes em vossas casas para comer e beber? Ou 
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desprezais a Igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? (1Cor 

11,22). Tratando-se de uma separação entre Ceia do Senhor e refeição posterior, 

entrava em crise a finalidade da assembleia cúltica e os seus resultados concretos, 

dado que mal estava concluído o ato de culto, a refeição manifestava o contrário. Em 

outras palavras, depois do momento de oração, os que haviam trazido alimentos para 

o banquete comunitário empanturravam-se, enquanto os que nada podiam trazer 

deveriam voltar para suas casas com o estômago vazio. Este não podia ser outro, na 

interpretação de Paulo, que o pão de Judas. Olhando para a vida de hoje, podemos 

nos perguntar: quem seriam estes que se fartam e impedem que estes Lázaros do 

dia a dia (Cf. Lc 16,19-31), que nada têm, saciem a sua fome com as migalhas que 

caem de suas mesas? Estão eles dentro ou fora da assembleia como refeição do 

Senhor? Se estes pobres nada trouxeram e agora são impedidos de participar da 

confraternização pós-culto, como terá sido o romper do pão na mesa da palavra? 

Se os pobres são envergonhados todos os dias pelas carências e limitações 

da vida e se forem humilhados novamente na assembleia porque nada podem trazer 

ou porque não têm o que vestir para apresentar-se bem, qual será a expressão cristã 

desta assembleia? Portanto, é mister aludir ao fato dos discípulos com Jesus, diante 

das necessidades e da fome da multidão: eles aconselham o Mestre a despedi-la, a 

fim de que cada um providenciasse o próprio alimento. Jesus, no entanto, pensa 

naquele que veio ali sem nada, não porque tivesse esquecido, mas porque não tinha 

o que trazer. Que solução haveria para este em despedi-lo (Mc 6,36 e par.)? Quer 

neste fato de Jesus com os seus discípulos, quer no de Paulo, o que está em jogo 

não é uma particularização e sim o todo da vida, a qual deve tornar-se a 

manifestação da koinônia ou comunhão. Sem isso, a assembleia não será memória 

da Ceia do Senhor. Por outro lado, J. Jeremias afirma que muitas comunidades eram 

tão pobres que nem sempre tinham vinho para celebrar a ceia, sendo constrangidas 

a celebrá-la sub-una: Nem sempre a comunidade à qual pertenciam, em geral grupos 

mais pobres, dispunham de vinho. É possível que a denominação da eucaristia como 

romper do pão, e o acréscimo quando beberdes, sejam um sinal de uma celebração 

sub-una, ou seja, somente com – o pão – eventualmente com o vinho. Deste modo, 

o texto lucano com a ordem de repetir a ação, limitada ao pão, representa um passo 

mais antigo na tradição paulino-lucana. Pode-se concluir que a celebração sub-una 
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não constitui, nos tempos mais antigos, a exceção, mas a regra. Assim, as 

celebrações mais antigas da ceia se constituíam na continuidade da comunhão 

quotidiana da mesa de Jesus com os seus discípulos. É certo mesmo que nestas 

(quotidianamente) não se bebia vinho (J. Jeremias, Le parole, p. 137-138). 

Independentemente de ser ela uma refeição sub-una ou não (se é só o partir 

do pão ou também o beber do cálice), o que nos parece óbvio é que já as primeiras 

comunidades começam realizar um caminho de inserção e discernimento a partir da 

relação: vida-participação na assembleia. A expressão sub-una, de J. Jeremias, 

nasce de uma análise socioeconômica do tempo e revela que muitas comunidades 

celebravam unicamente com pão, pois não tinham recursos econômicos para 

comprar vinho para as celebrações. Mesmo dentro destas situações, comunidades 

tomam consciência de que a libertação e o memorial da Nova Aliança acontecem 

através da integração de todos os membros. 

É este o caminho do Novo Êxodo que se constitui na libertação integral e 

messiânica dos cristãos (Le Déaut, La Nuit Pascale, 316). A comunidade que não 

conseguisse redimir todos os seus membros não havia realizado a sua páscoa; o seu 

processo de libertação estava ainda incompleto; era um estar ainda pisando a estepe 

no deserto. Este caminho de libertação, novo Êxodo, na pedagogia de Jesus, passa 

pela diaconia e pela minoridade: o maior dentre vós torne-se como o mais jovem, e 

o que governa, como aquele que serve (Lc 22,26). Esse é um processo integrador das 

pessoas e dos bens, é o caminho da partilha do ser e do ter. O símbolo biográfico da 

ceia é, pois, perfeitamente consciente, coerente em suas diversas expressões e 

progressivo em sua evolução; Jesus não somente aceita comer com os pecadores, 

mas ele se mantém na condição de Servo. 

Poderíamos concluir afirmando: enquanto houver pobres que se envergonham 

ou que são envergonhados por não terem nada para trazer para se apresentar nas 

assembleias, a eucaristia não será a celebração do memorial do Senhor. Enquanto 

os pobres não participarem, as nossas assembleias serão como as de Corinto e, 

consequentemente, não podem ser elogiadas (Cf. 1Cor 11,17). 
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Comer e beber como memorial para o fim dos tempos 

 

Aos discípulos que participam da Ceia Jesus diz que não beberia do fruto da 

videira até que o Reino de Deus viesse (Lc 22,18). A escatologia (final dos tempos) 

não é só a plenitude da realidade presente, mas será a confirmação da mesma, 

enquanto determinação definitiva de uma opção feita na história presente (Mt 

25,31ss). A Ceia do Senhor recebe em Lucas uma configuração de coisa central. Essa 

posição do evangelista privilegia a narrativa da Paixão, Morte e Ressurreição de 

Jesus como memorial e como anúncio, pois nela está a oferta que Jesus faz de si 

para a Redenção vindoura. 

Na verdade, não é na Eucaristia que é dada a carne (sarx) de Jesus para a vida 

do mundo, mas na sua morte. Na Eucaristia está o preço da Redenção pelo qual veio 

a Salvação, a qual traz o preço do seu sangue (Lc 22,20). O tomar parte na ceia de 

Cristo, aqui, na mesa do mundo, projeta-nos para a Ceia da vida futura, ou seja, 

enquanto a nossa inserção na comunidade dos fiéis for um anúncio (kêrygma) da 

Paixão e Morte do Senhor (X.L. Dufour, Condividere il pane, p. 212-213). A distinção 

necessária, à qual adverte Legasse, parece-nos importante: é preciso não confundir 

o anúncio do Senhor morto com o anúncio da morte do Senhor (S. Legasse, A 

Eucaristia na Bíblia, p. 66). 

A ceia do Senhor é, particularmente em Lucas/Paulo, uma sinfonia de abertura 

da paixão, mas nenhum deles se depara com a figura do Cristo morto. Através da 

morte vem a salvação (Lc 22,14-15; Rm 1,8; 1Cor 2,1; Cl 1,28), mas a morte encontra 

na ressurreição a sua sepultura: Morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está teu 

aguilhão? (1Cor 15,55). 

A ceia cristã é a antecipação do banquete futuro, um conceito já presente no 

Antigo Testamento (Cf. Is 25,6) e mais evidente em todo o Novo Testamento, pois, 

enquanto se repete a Eucaristia como celebração da ceia que ele fez com os seus, 

espera-se que Ele venha para ter comunhão com Ele (Cf. Lc 14,15.24; 22,16.18; 1Cor 

11,26). 

A esperança da participação no final dos tempos, na consciência dos 

discípulos, não estava apenas no fato de eles participarem da última ceia com Jesus. 

Esta esperança ligava-os e comprometia-os na mesa do mundo, na fração do pão, 
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na oração em comum e na superação das dificuldades de todos os membros (At 

2,42-47). Na ceia com Jesus, eles haviam condividido as dificuldades e as alegrias 

encontradas e sentidas até ali diante do compromisso de continuar na mesma 

missão. Era por causa desta partilha total que eles esperavam a salvação oferecida 

pelo Pai, (Gopelt, pinô, TWNT, VI, 141); por isso, como Jesus tinha certeza de que o 

Pai lhe havia preparado a mesa, eles tinham certeza de participar novamente com 

Ele à mesa do Reino (Lc 22,29s). Segundo J. Jeremias, o judaísmo tardio celebra o 

hallel, no midrash ao Salmo 118, de forma absolutamente escatológico-messiânica. 

Na relação Ceia-Paixão, entram em ação dois cenários – um terrestre e outro celeste; 

duas antíteses – vida-morte; morte-ressurreição (via); o terceiro dia para Cristo – o 

último dia para nós (Jeremias, Le parole, p. 320-326). 

O estudo do final dos tempos (escatologia) precisa levar em conta a 

complexidade da temporalidade: a pessoa em primeiro ato, e o seu termo como 

segundo ato (L. Dussaut, L'Eucharistie, p. 212). Para Lucas, a história presente é o 

palco, o cenário onde se ensaia a vida futura. É na transitoriedade da temporalidade 

que se jogam as cartas do definitivo, da participação ao banquete no Reino de Deus. 

É o triunfo final de Deus sobre os seus inimigos e a Instauração do Reino messiânico. 

É o tema da quarta noite no Targum Palestinense no comentário ao Pentateuco II, de 

Êxodo 12,42 (cf. R. Le Déaut, La Nuit Pascale, p. 248ss). 

É a Igreja fiel que será a portadora das promessas do Êxodo: “Em meio a eles 

eu habitarei e caminharei e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo” (Lv 26,11; Ez 

37,27; 2Cor 6,16). A releitura do Êxodo pelas comunidades cristãs recebe uma nova 

hermenêutica da eleição e da promessa. Acontece um afastamento da interpretação 

exclusivamente histórica, feita pelo judaísmo, e recebe uma carga escatológica (Ap 

21,1-8). O Êxodo, na apreciação de R. Le Déaut (La Nuit Pascale, p. 321) torna-se uma 

chave de leitura que abarca todo o mistério da Redenção. Da mesma forma que o 

povo estava vinculado a Deus, por Moisés, os cristãos estão vinculados uns aos 

outros e todos com Deus, por Cristo. Por isso, a ceia na casa do Pai pertencerá aos 

que comerem a sua carne e beberem o seu sangue, na mesa do mundo, na comunhão 

com o pobre, na proclamação da justiça (Lc 22,35-36). 

Esta ceia escatológica estabelece com a Igreja fiel uma nova Aliança no 

sangue de Cristo (nova aliança no meu sangue – Lc 22,20b) e propõe um 
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compromisso de lutar pelo Reino. Aqui acontece uma outra ruptura em relação ao 

judaísmo antigo e ao dos primeiros tempos da era cristã: a) A superação do ativismo 

ético – a teologia da guerra santa de 1QM 7, 2-7; Dt 23,10-15; Nm 35,1-5; 1QM 7,5-

9; 1QM 10,3-12 e outros textos onde se faz presente a teoria do Deus dos Exércitos 

e eles (os seguidores, como militantes) deveriam ser os seus anjos da guerra. É a 

teologia da ação, da conquista da terra, do nacionalismo político; b) A superação do 

pacifismo ético – Do exílio babilônico nasce uma nova leitura da história, com ela 

uma nova interpretação (teoria) escatológica centralizada na figura de Jeremias (o 

profeta), na qual se evidencia a resistência ao sofrimento, sem reação – sofrer 

passivamente. Lucas, na sua teologia do Fim, deixa relativamente clara a sua 

concepção de escatologia: para participar depois (banquete escatológico), é preciso 

participar agora, e fazer com que aqueles que não participam naturalmente, mas que, 

por razões econômicas, sociais, culturais, etc. são excluídos (Lc 14,15s), possam 

participar pelos méritos de Jesus Cristo. 

 

O memorial como ouvir e fazer 

 

O memorial de Jesus rompe fundamentalmente com o memorial da Berit 

(aliança) judaica. No memorial de Jesus, escutar corresponde a fazer, pôr em prática. 

Podemos dizer que o escutar está muito presente em toda a pedagogia da Aliança, 

mas o fazer é muito mais próprio da pedagogia da Nova Aliança de Jesus. 

A primeira forma da linguagem na comunicação de Deus foram as teofanias. 

Depois a palavra começou a ser pronunciada e ouvida. Assim o escutar foi tomando 

espaços na consciência do povo. Aos poucos, as visões, sonhos e manifestações de 

Deus (Cf. Dn 7,7ss; 8,16ss) da linha apocalíptica passam a ter menos importância 

que o shemah Israel dentro do rabinismo (Dt 6,4-9; 11,13-21; Nm 15.37-41). Esse 

ouvir era recebido como entender (estudar) a Torah (K.L. Schmidt, akouô, TWNT. I, p. 

219). Os verbos akouein (escutar) e poiein (fazer) aparecem muitas vezes juntos, 

como em Mateus (7,21.26) Lucas (6,47.49) e outras oportunidades, como 

mostraremos algumas ocorrências principais a seguir, interligados com outros 

verbos. 
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O memorial como escutar e ver 

 

Escutar se entrelaça muitas vezes com o verbo horaô (ver). Escutar, no sentido 

bíblico, é entender. Não só o Antigo, mas também o Novo Testamento usam muito e 

carregam de sentido o verbo escutar (Cf. Is 6,9s; Mt 11,4; 13,16; Mc 4,24; Lc 2,20; At 

2,23). Escutar tem um sentido muito mais amplo que apenas o ouvir. 

Segundo K. L. Schmid (akouô, p. 220), de modo geral, os akousantes (ouvintes) 

são também autoptai (testemunhas oculares), da palavra ou do fato. A respeito das 

narrativas dos primeiros cristãos (logia e/ou sêmeia = palavras e/ou sinais), eles 

parecem não ter demonstrado muito interesse em relatar o como Jesus viu, e sim, o 

que ele disse, o que ele fez e eles escutaram. Na linguagem popular, ver pode ser 

outra coisa. Muitas vezes as pessoas dizem que viram, mas este ver não está ligado 

à visão e sim à percepção, à sensação, etc. Nem sempre as coisas são distintas como 

no testemunho de S. João: Aquele que era desde o princípio, aquele que escutamos, 

que nossos olhos viram, aquele que contemplamos e as nossas mãos tocaram, a 

respeito do verbo da Vida (1Jo 1,1). Há momentos em que o ouvir vem narrado como 

uma ação própria dos ouvidos, uma atividade sensorial para que a inteligência 

decodifique: Hos echei hôta akouein akouetô (Aquele que tem ouvidos para ouvir, 

ouça – Lc 8,8; Mc 4,9). Ou a ironia dos profetas, dado que a atividade pela qual os 

órgãos foram formados, não funcione: tendo ouvidos não ouçam – Jr 5,21; Ez 12,2; 

Mc 8,18. 

 

Ouvir e guardar  

 

Se alguém ouve as minhas palavras, mas não as guarda (mê phylaxê), eu não 

o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas a fim de salvá-lo. Aquele que me 

rejeita e não guarda a minha palavra já tem o seu juízo, a palavra que eu pronunciei, 

esta o julgará no último dia (Jo 12,47-48). 

O juízo final (escatológico) depende da história presente, a qual se liga ou não 

à palavra do Pai que Jesus trouxe. Esta precisa ser escutada e guardada (phylaxein) 

e posta em prática. Escutar e guardar implica acreditar (pisteuein – Mt 19,20) não só 

naquele que pronuncia a palavra, mas naquele que envia o mensageiro. Acolher a 
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palavra é acolher o Pai e ter a vida (Jo 5,24). Guardar a palavra é colocar em ação o 

compromisso com o Pai. Com esta palavra vem toda a embaixada do Filho. Ele 

mesmo adverte: erchetai hôra kai nyn estin (vem a hora e é agora) em que até os 

mortos que escutam a voz do Filho de Deus viverão (Jo 5,25). O testemunho é uma 

prova da escuta sincera e consequente com o compromisso em torno da verdade. 

 

Ouvir e entender  

 

A palavra está ligada ao corpo. É no corpo que ela se materializa (P. 

Beauchamp, L'un et l'autre Testament, v. II, p. 26). Ela exige uma capacidade de 

comunicação e de recepção na mesma frequência, nos mesmos códigos. Por isso, 

quando os interesses próprios diversificam os códigos da linguagem, quem ouve não 

entende, truncando assim a mensagem que necessita da comunicação e da 

decodificação. Esse desencontro leva a afastamentos, erros e crises, como o povo 

de Israel que acabou não ouvindo e menos entendendo a mensagem de Moisés e a 

mensagem dos profetas (Lc 16,31). Marcos (4,13-20), na explicação da parábola do 

semeador, define bem o significado do verbo ouvir e a sua relação com a vida prática. 

Assim João (11,41-42) pode colocar com propriedade na boca de Jesus a seguinte 

expressão: Patêr, eucharistô soi hoti ékousas mou egô de êdein hoti pantote mou 

akoueis, alla... (Pai, eu te dou graças porque me escutaste, eu sei que em tudo me 

escutas, mas...). Neste escutar do Pai ao Filho, não está apenas a ação de ouvir, mas, 

acima de tudo, a ação de atender. Neste pedido de Jesus, diante da necessidade, Ele 

possibilitou a ressurreição de seu amigo Lázaro. O ouvir do Pai significa agir. 

 

O memorial como fazer 

 

O uso de poiein no Novo Testamento é abrangente. Ressaltaremos algumas 

ocorrências importantes, que representam uma ligação direta com o tema do 

memorial de Jesus, no sentido do memorial como práxis de toda a vida. Poiein ton 

logon (executar a palavra) é um dos primeiros apelos do Novo Testamento (Cf. Lc 

6,46), evidenciando-se o significado de escutar como colocar em prática. Se não se 

põe em prática, demonstra-se que não se escutou. A palavra que entra pelo ouvido 
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deve chegar ao coração e transformar-se em ato. Desta forma, em Mateus 23,1s, 

Jesus instrui os discípulos e as multidões para precaver-se de uma prática 

contraditória dos fariseus. Eles dizem, mas não fazem, e aquilo que fazem não é 

aconselhado aos cristãos (Mt 23,1-12). Por outro lado, colocar em prática a Palavra 

é fazer o bem (= agathon – Mt 19,16; Mc 10,17; Lc 18,18). Com a parábola do Bom 

Samaritano, colocada no coração de sua obra, Lucas mais uma vez ressalta o 

proceder do Mestre. Nesse discurso, Jesus conduz os seus ouvintes ao 

discernimento da prática e do que realmente é conveniente fazer. Para Jesus, nessa 

parábola, o agir cristão precisa ter a marca da misericórdia éleos (Lc 10,37). 

 

Fazer a vontade do Pai e do Filho 

 

Um texto que choca a sensibilidade do leitor é o que refere o encontro de Jesus 

com sua mãe e seus irmãos. Os critérios que ele explicita para definir quem é a sua 

mãe e quem são seus irmãos não fecham com os habituais critérios da 

consanguinidade: “Quem é a minha mãe e quem são meus irmãos... eis minha mãe 

e meus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e 

minha mãe” (Mc 3,33-35). A thelêma tou Theou (vontade de Deus) passa a ser o lógos 

(a palavra) que deve acontecer (Lc 8,21). Por outro lado, a oração que a Tradição 

Cristã nos trouxe, como ensinamento de Jesus aos seus discípulos, no terceiro 

pedido, encontra-se a seguinte expressão: genêthêtô to thelêma sou (faça-se a tua 

vontade – Mt 6,10); ela só pode acontecer no campo prático da vida. É o imperativo 

da descoberta do próximo mais próximo (Lc 10,29-37). A vontade de Deus não está 

também no campo semântico da palavra (eulogia), mas no campo da ação 

(eucharistia) que ela encontra sua expressão maior (Is 29,13; Os 6,6; cf. Mt 5,16;15,8-

9). Se a prática não nos identifica, é muito difícil comprovar através da palavra esta 

ligação com o Filho e com o Pai. Esta não se situa propriamente na expressão: “Nem 

todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no Reino dos céus, mas aquele que faz a 

vontade do meu pai que está nos céus” (Mt 7,21). E como ele faz a vontade do Pai, 

quem o escuta deve fazer conforme o seu ensinamento, que é o ensinamento do Pai, 

por seu intermédio (Lc 6,46). 
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Fazei isto em minha memória 

Touto poieite eis tên emên anámnêsin. Aquilo que colocamos aqui ao lado tem 

como objetivo auxiliar na compreensão deste mandato final de Jesus aos seus. A 

importância, agora, é dada ao imperativo poieite (fazei). O sentido desse mandato 

não se fecha num momento, mas mantém o horizonte da história sempre aberto. 

Assim, quando Jesus pergunta: ginôskete ti pepoiêka ymin (compreendeis o que vos 

fiz? – Jo 13,12c), e acrescenta – Dei-vos o exemplo a fim de que, como eu vos fiz 

(epoiêsa) vós façais (poiête). Esse é o momento conclusivo dos ensinamentos 

práticos, antes da Paixão. No final, Jesus teria feito uma certa conclusão dizendo aos 

seus: Tendes visto como eu fiz, todos os dias, sempre, com toda a coerência e com 

toda a sinceridade? Assim deverá ser o vosso proceder. 

Touto poieite..., segundo J. Jeremias, é uma ordem para repetir aquilo que 

Jesus fizera, sem se referir precisamente se ao todo da vida dele, ou apenas ao 

evento da quinta-feira. Neste imperativo, estão compreendidos alguns conselhos e 

instruções já presentes em Gênesis 42,18 e Números 4,19; 16,6. Como existem 

alguns modelos no Antigo Testamento, esta ordem não introduz algo novo, mas dá 

um novo significado ao que já existe (Nm 15,11-13; Dt 25,9). Fazei isto em minha 

memória, subentende toda a história de Jesus com os seus e com o povo. Este 

imperativo recapitula a missão. 

Strack/Billerbeck também busca modelos no Antigo Testamento e acredita 

que a inspiração desta ordem esteja relacionada com o preceito da celebração da 

páscoa judaica (Ex 12,14; 13,8s; Dt 16,3). Analisando de modo comparativo a 

Primeira Epístola aos Coríntios 11,24 e Lucas 22,19 com os relatos de 

Mateus/Marcos, J.-P. Audet (La didache, Instructions des Apôtres, p. 393) afirma que 

há nos textos de Lucas/Paulo uma advertência para que o ato não seja feito dentro 

do rubricismo. Como J. Jeremias, ele entende que a ordem se refere ao repetir aquilo 

que Jesus fez com os seus, na Ceia, antes da Paixão. 

Da mesma forma, I. H. Marshall (The G. of Lk, p. 804, citando Ex 29,35; Nm 

15,11-13; Dt 25,9; 1QS 2,19; 1QS 2,21), afirma que o uso do verbo poiein tem por 

finalidade o mando da repetição de ritos. Concordamos que todos os textos do 

Antigo Testamento digam que "fazer" é repetir ritos, mas é preciso dar-se conta de 

que Jesus superou o rito na sua essência. Ele, como Outro Cordeiro, não fez de sua 
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vida um rito de expiação, mas um ato de Libertação. A própria Ceia de Jesus separa-

se da ceia judaica. Para tanto, não basta olhar o Antigo Testamento; é preciso olhar 

o procedimento de Jesus e o que a tradição relata, de modo particular Paulo e o Autor 

da carta aos Hebreus, referindo-se a ritos e suas práticas, após o evento Jesus Cristo 

(Rm 2,1s; 1Cor 10,14-30; 11,17s). 

As refeições são um dos lugares maiores de seu ministério apostólico: Jesus 

prega, cura, perdoa, entra em conflito com seus adversários; nas mortes dos profetas 

são evocadas também as hostilidades dos escribas e dos fariseus. As anámnêsis 

eucarísticas, de modo particular em Lucas e João, estão carregadas de lembranças 

emocionais da atividade apostólica do Mestre, vida toda de serviço, repleta de 

provações, totalmente animada pelo amor e misericórdia do Pai e dos homens. Em 

João, notadamente, estão explicitados os dois momentos extremos desta vida; sua 

saída de Deus vindo ao mundo e sua partida, deixando o mundo, para o Pai. (L. 

Dussaut, L'Eucharistie, p. 224). Na ceia de Jesus, em Lucas 22,14-20, o que aparece 

explicitamente é a fração do pão, mas o que nela está contido começa com a 

Encarnação na qual Ele inicia a partilha de toda a sua vida e expressa toda a 

embaixada do Filho no mundo. Não se trata de fazer o texto dizer aquilo que se deseja 

dele, mas é mister perceber o que nele está, o que faz parte do todo. Faz-se 

necessário olhar e compreender o imperativo de Jesus touto poieite eis tên emên 

anámnêsin (Isto fazei em minha memória – Lc 22,19), com um olhar amplo no qual 

possam transparecer todos os momentos da vida de Jesus, obviamente, resumidos 

e concentrados no relato da Ceia. O caráter deste relato é litúrgico, e nisso 

concordamos com Benoit/Boismard (Synopse, II, p. 381); mesmo assim, é através 

dele que entendemos o novo, o totalmente próprio de Jesus e dos cristãos. É uma 

celebração ritual com o suporte na vida, mas o mais importante é a vida. É só 

retomarmos 1Cor 10,16-17 e está ali o sentido da celebração ou o ato de culto dos 

cristãos, que vai diferir fundamentalmente da páscoa judaica e mesmo dos textos 

litúrgicos do Antigo Testamento. 
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O memorial como louvar e dar graças 

 

Quer o verbo eulogein (louvar/bendizer), quer o verbo eucharistein (dar graças) 

são compostos com um advérbio eu (bem, bom), sinônimo de kalós (= belo/bonito; 

Blass/Debrunner, § 102,3). A eulogia e a eucaristia são dois substantivos associados 

a um advérbio de modo: eu + lógos (= boa palavra); eu + charis (= graça). A expressão 

eulogia/eulogein é encontrada em quase todo o Novo Testamento, exceto nos 

escritos joaninos. Quem mais usa é Lucas. Eulogein, segundo H.-G. Link (Dizionario 

dei concetti biblici, p. 171), é falar bem; daí resulta o conceito primário: eulogia (= 

expressão estilística e esteticamente bela, bem construída linguisticamente). De 

uma bela expressão se faz uma manifestação de louvor com palavras bonitas. 

Chega-se logo ao conceito de bendizer, louvar, aproximando-se ao conceito de 

Eucharistein (dar graças). Não obstante a aproximação conceitual, eulogein mantém 

seu valor referencial etimológico que é uma função da linguagem, ou seja, bendizer 

é um resultado da palavra, não da ação. Virtualmente, há sempre um gesto 

associado, que é o gesto da bênção, o gesto da mão, o gesto da ação de culto. 

Eucharistein ocorre especialmente nos escritos paulinos; não aparece nas 

cartas Católicas e em Hebreus (A. Schmoeller, Handkonkordanz NT). A sua 

composição literária, como eulogein, é um advérbio mais um substantivo (= eu + 

charis). Enfatizamos que a eucharistia é o resultado da ação. Antes de definirmos a 

eucharistia, vamos ver algo sobre charis (= graça), de onde vamos trabalhar o sentido 

mais profundo da Eu-charistia. 

 

Graça no Antigo Testamento  

 

Já dissemos acima que a eulogia (louvor) está no campo semântico da 

palavra e a eucharistia está no campo semântico da ação. Para designar a graça, 

como expressão de gratidão, o Antigo Testamento usa dois termos: hen/hanan e 

hesed (misericórdia). Vamos colocar primeiramente algo sobre graça como hen, no 

Antigo Testamento. 

A tradução de hen/hanan para o grego da LXX é charis, enquanto para hesed 

é sempre éleos (misericórdia) (H. Conzelmann, charis, TWNT, IX, p. 379). Em 
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português, hen/hanan pode ser traduzido por graça, enquanto hesed deve ser 

traduzido prioritariamente por misericórdia. Não raro, o que se observa, nas 

traduções bíblicas, é uma falta de critérios para interpretar esses termos, e muitas 

perícopes (textos) ficam totalmente descontextualizadas por não terem seus 

conceitos etimológicos originais mais bem interpretados. 

A graça (de graça) não está vinculada a um valor, não é o preço da ação ou do 

salário de um tempo de serviço. O salário tem sentido mediante a ação, mas não é 

mais graça. A conceituação de salário mediante a ação já está muito presente no 

Antigo Testamento e faz uso dos conceitos já presentes na literatura neobabilonesa, 

acádica antiga e na Assíria (Zimmerli, charis, 366; cita B. Meissner-W. von Soden, 

Akkadisches Handwoerterbuch, I, 1965, hananu). A graça, como derivada de hanan é 

graça de graça, é uma ação de ajuda (favor) totalmente gratuita, de uma pessoa que 

executa em favor de outra: De fato, se o ímpio recebe de graça (hanan), sem que 

aprenda a justiça, mesmo na terra da retidão, ele praticará o mal, sem ver a majestade 

de Yhwh (Is 26,10). 

Por outro lado, é preciso que fique claro que toda a graça é gratuita. É sempre 

uma ação de favor ou ajuda, na qual se dispende (gasta) algo em favor de alguém. A 

graça e o favor são elementos muito presentes nos acordos contratuais (veja 

primeiro capítulo deste trabalho): o suzerano sempre faz graça ao vassalo, por isso, 

esse está sempre subordinado ao seu senhor (ao menos teoricamente). Mais tarde 

esse conceito entra em cena para representar a relação de Yhwh com Israel, na 

Aliança. No contrato entre Jacó e Esaú, apresenta ao seu irmão as crianças como 

graça de Deus (Gn 33,5). Essa graça se torna mais viva e perceptível quando 

associada ao verbo ntn (dar) (Cf. Gn. 39,21; Ex 3,21; 12,36; Sl 84,12; Pr 3,34). Dar de 

graça é a ação específica feita ao pobre e ao indigente (Pr 14,31; 28,8; Sl 37,21-26; 

112,5). As ocorrências mais frequentes estão nos Salmos, particularmente os de 

súplica, onde é invocado o nome de Deus como provedor de graça e da misericórdia 

(com Yhwh Sl 6,3; 9,14; 30,11; 41,5-11; 123,3; com Elohim Sl 51,3; 56,2; 57,2; com 

Adonai Sl 86,3). 

Quando o sentido se aproxima de compaixão, compreensão, etc., o termo 

hánan tem ráham como sinônimo (Is 27, 11; 30,18: Sl 102,14). Diante do pecado ou 

da infidelidade, ráham traduz a súplica a Deus para que ele use de compaixão e não 
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de justiça (Am 5,15; Joel 2,14). No contexto da bênção, a graça vem associada à 

promessa e está sempre antes do juízo ou castigo (Nm 6,25; Dt 30,15-16). Quem faz 

graça, no mundo do Antigo Testamento, é sempre nobre, grande e por isso nele está 

a sensibilidade de ver a ação de salvar o pobre da situação de penúria (Ex 3,21; 11,3; 

12,36). Diante desta relação, Deus, na sua glória (kabod), olha e faz graça ao pobre, 

originando a expressão masa hen be'eine... (= encontrar graça aos/nos olhos de... Ex 

33,10.13). 

 

Graça no Antigo Testamento  

 

É o outro termo que dentro das culturas antigas traduz a graça. De acordo com 

H. Conzelmann (Charis, p. 379), esse termo não é o mesmo que charis, mas deve ser 

compreendido como éleos (misericórdia). Um texto do Antigo Testamento e muitas 

vezes retomado no Novo Testamento nas palavras de Jesus é Oseias 6,6 (Cf. Mt 9,13; 

12,7; Lc 19,10). Se a graça está ligada à ação, muito mais a hesed (graça – cor 

miserus) revela a ação de um coração humilde e compadecido, próprio da ação de 

Deus. Entre outros termos que aparecem ligados à misericórdia, destacamos o termo 

emet (verdade, fidelidade) (Cf. Ex 34,6; Nm 14,18; Jl 2,13; Jn 4,2; Sl 25,10; 40,11). Deus 

faz graça pois é fiel às suas promessas e fiel à Aliança. O agir de Deus é tão 

compassivo que alguns textos do Antigo Testamento colocam a expressão no plural 

– misericórdias – até certo ponto mostrando a materialização da graça e do favor 

repetidos e constantes (2Sm 24,14; 2Cr 6,42; Sl 89,1). Como a misericórdia é uma 

característica da divindade e a relação com a humanidade se dá Senhor-servo, a 

hen/hanan e a hesed vão fazer parte do conjunto de preceitos que determinam as 

promessas da aliança. 

Quando o servo de Abraão pede que Deus proceda com benevolência (graça) 

em seu favor, pede que a Aliança que fez com Abraão seja mantida também com ele 

(Gn 24,12). Em alguns textos de Qumram, aparecem combinados os dois termos – 

graça e misericórdia – de modo especial quando é invocado o juízo ou a justiça de 

Deus: Que ele se encha de graça e misericórdia no seu julgamento (1QH 7,18s; 11,4-

9). Que ele se encha de sua graça (1QM 14,8; QS 4,4). Que ele use sua eterna graça 

(1QS 10,4) (H. Conzelmann, charis, 378). 
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Graça em Lucas 

 

O substantivo charis não aparece em Mateus/Marcos. Em João encontra-se 

uma única vez (Jo 1,14-17). O verbo charizomai (agraciar, dar com generosidade) 

encontra um terreno privilegiado nos escritos de Lucas e Paulo. Para H. Conzelmann, 

Lucas traz para o Novo Testamento a melhor interpretação de graça, nos seus 

conceitos do Antigo Testamento (hen/hanan/hesed). Dentro dos sinóticos, Lucas 

marca profundamente a sua teologia com o termo graça, distintamente de 

Mateus/Marcos. Ele substitui o termo louvores por ação de graças, nas palavras 

sobre o pão, na Instituição da Eucaristia (Lc 22,19). Não sabemos se Lucas 

encontrou, já nas suas fontes, o conceito e uso do termo, se este já era normal no 

uso profano ou se é realmente uma contribuição específica de sua teologia. A 

questão permanece aberta. O conceito de charis é muito diversificado nos escritos 

de Lucas: Com o sentido de agradar (At 2,47; 4,33; 24,27; 25,3.9); no sentido de 

encontrar graça aos olhos – nas palavras do anjo a Maria eyres gár charin para tô 

Theô (encontraste, pois, graça junto de Deus – Lc 1,30). O evangelista recorre outras 

vezes a expressões do Antigo Testamento, neste caso o termo hesed no cântico de 

Ana (1Sm 2,1-10) que ele traduz por eleos e põe nos lábios de Maria 

(1,50.54.58.72.78). Uma forte conotação de charis, em Lucas, é a relação do termo 

com o plano da salvação: todos testemunhavam a seu respeito e admiravam-se das 

palavras de graça que saíam de sua boca (Lc 4,22; cf At 20,24; Cl 4,6). A graça vinha 

pelo seu ensinamento e sabedoria. 

 

Eucaristia e seu contexto 

 

A Eucaristia encontra um suporte teológico em dois pilares: a charis (graça) e 

eleos (misericórdia). Como derivada de charis, a Eucaristia será a ação de 

reconhecimento e de agradecimento. Etimologicamente, eucaristia significa ação de 

graças, gratidão (H. Conzelmann, Eucharisteô, p. 399). Neste contexto, ela está na 

ordem do bom/bem, substantivado pela ação, por isso toma uma denominação 

muito particular no hebraico: tob/todah (Lv 7,12; Sl 23,6; 41,5; 49,14; Am 4,5). A 
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Eucaristia está também ligada ao contexto do ato de culto, mas não no contexto da 

tefillá (= liturgia, súplica). 

Quanto à abrangência da todah (agradecimento/gratidão), no Antigo 

Testamento, remetemos ao estudo de C. Giraudo (La Struttura Letteraria della 

preghiera Eucaristica, p. 127-177). Podemos afirmar que eucaristia está na relação 

da todah, de modo especial na celebração do memorial da Aliança. O ato, 

reconstituído neste memorial da fidelidade e da graça de Yhwh, é intitulado por 

Giraudo como memores-memento. O fato anterior à todah é a Berit, e a Berit nasce 

da relação Yhwh - povo, na libertação da escravidão. O fato anterior a tudo é a 

Libertação, a qual permite uma analogia com a Criação (P. Beauchamp, L'uno e l'altro 

Testamento, I, p. 190). 

Segundo C. Giraudo, a todah é o quinto momento da relação Israel-Yhwh. 

Vejamos rapidamente os passos: 

1) o fato de origem é a escravidão que exige a libertação (Cf. Jos 24,2-25); 

2) acontece uma proposta de Aliança para manter e garantir esta situação 

nova (Dt 26,5-10); 

3) vem a revolta e a quebra do pacto por parte do povo; Yhwh levanta um 

processo contra o povo (Dt 32,1-25); 

4) há uma confissão do pecado e o reconhecimento da falta (Sl 51); 

5) como resultado do perdão e da reconciliação, surge o sentimento de 

gratidão (todah) e do louvor (C. Giraudo, La struttura letteraria, p. 102-107). 

A todah é, assim, como manifestação da gratidão, o resultado da percepção 

da graça e da misericórdia. A todah é a resposta à charis recebida de Deus. 

 

A Eucaristia de Jesus 

 

Depois deste estudo sobre aspectos diversos da Eucaristia, passamos ao 

texto de Lucas 22, 14-20, ou seja, à Eucaristia (páscoa) de Jesus. Convém relembrar 

que a abrangência da anámnêsis (memorial) de Jesus está muito além de qualquer 

relato bíblico, mesmo do texto em questão. Ela é a páscoa de toda a vida (A dimensão 

de nossa exegese percorre um filão preferencial que é aquele trabalhado pelo 3o 

evangelista. 
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Na sinopse (visão de conjunto) será possível perceber as particularidades do 

seu relato, muito importantes para a compreensão do significado específico dentro 

do seu evangelho. Ali, temos a hipótese dos dois textos, pertencentes a duas fontes 

(duas comunidades?). Acompanhemos o desenvolvimento na sinopse da página 

124. 

a) Lucas 22,14-18, proveniente da comunidade da Palestina; b) Lucas 22,19-

20, originário da região da Antioquia, mais próximo do texto paulino (1Cor 11,23-26). 

A solução tradicional para casos difíceis é tomar o texto mais breve como mais 

original (lectio brevior) e o mais longo como o menos provável. No entanto, neste 

caso, Lucas 22,14-20 não só é o texto mais longo, como também é o mais 

complicado e acaba tendo a preferência (J. Jeremias, Le Parole, p. 187). O critério do 

texto mais breve como o mais original e o mais longo como o mais elaborado e, 

portanto, de redação posterior, tem mostrado suas fragilidades. Nós concordamos 

que Lucas tenha buscado fundir, no seu relato referente à Instituição da Eucaristia, 

duas tradições (palestinense de Marcos/Mateus e a antioquena), mas não 

concordamos na tentativa de alguns autores de simplificar uma solução, em virtude 

das dificuldades que o texto apresenta. Prudente é a solução de Benoit/Boismard 

(Synopse, II, p. 383-384), os quais acreditam que a narrativa de Lucas deve ficar 

como está, pois, pelo fato de dizer algo mais, faz por merecer um estudo maior. 

Essa dificuldade literária que esse texto mostra pode evidenciar um fato de 

extrema relevância para o tempo das primeiras comunidades e também para o hoje: 

se a comunidade palestinense tinha um ritual (logia de Jesus) a respeito da 

Eucaristia e da páscoa e a comunidade da Antioquia um outro, mas o Cristo era o 

mesmo para ambas, está claro que a preocupação com a ortodoxia não influenciava 

a liberdade e a criatividade da ortopráxis. Na parte final deste trabalho, discutiremos 

um pouco este aspecto prático da Eucaristia, ou seja, a sua hermenêutica; mas já 

fazemos notar aqui que a pluriformidade já existia no início. Este é um alerta contra 

tantas tendências uniformistas, cristalização de ritos e fórmulas prejudiciais à 

inculturação do rito e da fé. Em Lucas, a eucaristia de Jesus se mostra sobremaneira 

ação de graças. Ele deixa o verbo eulogein (Mt/Mc), de uso habitual na fórmula 

celebrativa judaica da berakah (bênção), e usa duas vezes o verbo eucharistein (Lc 

17.19, primeiro sobre o cálice e depois sobre o pão. A liturgia judaica se caracteriza 
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pela berakah. A eucaristia de Jesus tem alguns pontos em comum com a berakah, 

que é a expressão de louvor, mas tem muito mais com a gratidão, que é todah por 

excelência. Como o evangelista recebe isto da comunidade, é difícil saber o quanto 

ele torna próprias as diferentes informações que recebe das fontes. O fato é que a 

eucaristia, na narrativa de Lucas, é um acontecimento da comunidade, já na sua 

origem (F. Bovon, L'oeuvre de Luc, p. 206). 

Em Lucas, encontramos duas dimensões da eucaristia de Jesus: 1) uma 

histórica; 2) outra escatológica. Um aceno à escatologia também é encontrado em 

Mateus (Mt 26,29) e Marcos (14,25), mas Lucas repete o dito de Jesus, de não mais 

participar de outra ceia histórica antes de participar da escatológica. Ele marca toda 

a narrativa de sua obra com uma tonalidade própria. Como mostraremos no início do 

Terceiro Capítulo, o seu evangelho recebe as cores e o jeito daquilo que ele coloca 

como matéria própria (Lc 22,16.18). Essa retomada se torna enfática, e a escatologia 

(final dos tempos) mostra-se mais importante que a história. É mister perceber, no 

entanto, de como ele trabalha a escatologia ligada à história e à vida. Lucas traz a 

escatologia para dentro da história. A sua reflexão sobre a história se direciona para 

a escatologia. Jesus, na sua eucaristia, faz mais do que um louvor; ele faz um ato de 

ação de graças. Nos dons que ele oferece, coloca a própria vida, pois entende que o 

verdadeiro louvor é feito com dons. 

Nos relatos de Mateus/Marcos, a ceia é muito mais uma eulogia, enquanto 

Lucas, na kainê diathêkê (Nova Aliança), associa a páscoa de Jesus com a Criação, 

e, através dessa vida universal, surge a ação de graças (Cf. R. Le Déaut, La Nuit 

Pascale, p. 214-218). Nessa associação, Jesus tem consciência de sua mediação 

(Na cronologia de Lucas 16,16, Jesus faz a sua mediação no segundo tempo da 

História da Salvação, entre o tempo de Israel e da Igreja) e de que esta produz uma 

Nova Criação e Novas Criaturas (F. Bovon, L'oeuvre de Luc, p. 190-191). Jesus ensina 

ao mundo a gratidão, agradecer a Deus com dons, particularmente com o dom da 

vida. Na verdade, antes que o pão e o vinho sejam pão e vinho (frutos transformados 

pela mão humana, com o trabalho da mulher e do homem e a força da natureza), eles 

são dons terrestres e participam da mesma Criação e da mesma natureza que a 

nossa. 
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Depois da páscoa de Jesus, Paulo diria que a Natureza toda está ansiosa para 

participar da ressurreição (Rm 8,22). Assim, todos os seres criados participam, como 

Criaturas Novas, da Nova Aliança, no ato de agradecimento que Jesus faz ao Pai 

antes com o cálice e depois com o pão, no seu último ato de despedida com os seus 

amigos. Mateus/Marcos apresentam a eulogia sobre o pão e a eucharistia sobre o 

cálice, enquanto Lucas apresenta dupla eucaristia. O desejo de Jesus de comer a 

Páscoa meth'ymôn (convosco) revela o sentido comunitário da refeição. Mesmo que 

do texto não se possa deduzir se Jesus toma parte ou não daquela ceia, ou ele 

simplesmente quis prepará-la para os seus (Lc 22,28-30). Este meth'ymôn (com + 

vosco) de Jesus indica que a Ceia não tem sentido se tomada na solidão. 

Os dons da Criação (pão, vinho; trigo e uva) estão para todos de forma 

indistinta. A participação a eles não pode ser discriminatória, tão pouco solitária. A 

Eucaristia retoma a Criação que é um ato privilegiado da comunhão de Deus, com o 

cosmos e as criaturas. Aqui notamos a peculiaridade de Lucas pondo em relevo a 

dupla ação de graças de Jesus (vv.17.19) neste momento de despedida: Ele não 

apenas deu graças com a sua vida, mas convidou os seus para participarem dela. 

O pão e o vinho, mais do que simples símbolos do alimento, são, na sua 

concretude, a melhor expressão da vida e da subsistência e, com muita propriedade, 

são elementos que justificam a gratidão: “Tendo tomado o cálice, deu graças”. A 

narrativa de Lucas nos apresenta dois cálices. No ritual da pPes (10,37e.5), constam 

quatro cálices na celebração da páscoa judaica (Strack/Billerbeck, Das Ev. nach Mk, 

Lk und Joh, p. 256). O Rabi Levi (por volta do ano 300) disse que as quatro taças 

significavam as taças da punição e que Deus fazia os povos do mundo beber (Sl 75,9; 

Jr 25,15, 51,7). Santo Irineu vê outras taças; para ele, estas são as taças do consolo 

e do conforto (Sl 16,5; 23,5). Contrariamente ao pensamento desse rabino, Irineu 

acredita que elas são as taças do consolo da humanidade que reconhece os favores 

de Deus, elas são as taças da ajuda divina (Strack/Billerbec, ibidem). A eulogia 

(louvor) de Mateus/Marcos, diferentemente da eucaristia de Lucas, pode revelar, para 

os dois primeiros, em virtude de fatores próprios, a manutenção do costume da 

tefillah (súplica) quotidiana, por parte de Jesus. De modo semelhante, já fizera Jesus, 

elevando os olhos ao céu, expressando o seu louvor e bênção, na multiplicação dos 

pães (Lc 9,10-17). Após tê-los abençoado, Jesus rompeu-os e os deu a seus 
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discípulos para que os distribuíssem (paratheinai) aos que lá estavam. Foi o primeiro 

exercício dos discípulos, como ensaio de partilha e comunhão. Na Instituição da 

Eucaristia (Lc 22,17), Jesus faz a ação de graças e depois diz: labete touto kai 

diamerizate eis eautous (tomai isto e reparti entre vós). Há um avanço (mesmo que 

sobre o pão, Lc 22,19, Jesus ainda parte o pão) na pedagogia de Jesus em relação à 

tradição. 

O evangelista explicita como Jesus (ou a comunidade de Lucas) é 

independente da Tradição judaica no exercício comunitário da Ceia. Ao mesmo 

tempo em que o lastro seja comum, na origem, ele vai mostrando as rupturas e as 

superações gradativas e constantes. Por outro lado, as próprias comunidades 

cristãs manifestam sua autonomia desde cedo (J. Ernst, Das Ev. nach Lk, p. 583). 

No exercício do repartir e distribuir, o Mestre vai mostrando aos seus a 

importância da diakonia, dos ministérios, da contribuição de diferentes elementos e, 

acima de tudo, do romper do pão da autoridade, no exercício do poder (Cf. Mt 16,19 

= a autoridade é conferida a Pedro; em Mt 18,18 ela é conferida à comunidade dos 

discípulos). Nem Jesus quis ser o factótum, tampouco ele quer dos seus: Dei-vos o 

exemplo, para que como eu vos fiz, também vós o façais (Jo 13,15). Esse exercício 

da profecia e da missão, como sequência do seguimento do exemplo do Mestre, 

começa logo no recolocar os alicerces da comunidade, quando os onze 

remanescentes querem escolher o substituto de Judas, o traidor (At 1,21-26). 

Assumindo com bastante radicalidade este mandato, eles participam do cálice de 

Jesus, o qual, não raro, é amargo e as dificuldades e perseguições que Jesus padece, 

seriam, em continuidade, as dificuldades que eles iriam padecer (At 6,8-15; 7,55s). A 

missionariedade dos primeiros discípulos tem uma característica forte que é a 

unidade, mas os fatores locais, o respeito pelas comunidades e outros fatores levam 

os mesmos a terem pouca preocupação pela uniformidade. 

Os pagãos, por exemplo, não iriam aceitar tranquilamente tudo aquilo que 

viesse do judaísmo. Mesmo assim, independentemente da proveniência, havia para 

todos um ponto único de referência que era a pessoa de Jesus Cristo (Cf. At 2,9-11). 

Em qualquer lugar e em qualquer circunstância, o que vale para um vale 

igualmente para o outro. Assim, o que é ordenado – tomai e reparti – é adaptado aos 

tempos e lugares, mas é exercitado todos os dias por todos os que querem segui-Lo. 
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Através da partilha, eles aprendem a acolher a mensagem do Reino de Deus e fazer 

a sua ação de graças com a vida. A partilha é também o sinal da unidade, que não 

abarca, como já salientamos, apenas o romper do pão, mas a partilha da vida toda. 

A unidade de Jesus com o Pai resulta na ação conjunta para reestabelecer a vida. É 

neste cálice da comunhão da vida que está a kainê diathêkê en tô aimati mou (a nova 

aliança no meu sangue – Lc 22,20b). Se os sacrifícios humanos precederam os 

sacrifícios com os animais, e estes vieram exatamente como substitutivos às vidas 

humanas, na história das religiões (R. De Vaux, Les Sacrifices, p. 49), o sacrifício de 

Jesus reabre a morte sangrenta. Dessa forma, a eucaristia quer estar no coração da 

antropologia, porque quer estar no coração da vida. A páscoa de Cristo está unida à 

Criação e esta (Criação) é um sinal de Deus. Na afirmação de L. Dussaut 

(L'Eucharistie, p. 215-218), a eucaristia se expressa em três grandes momentos: 

1) na unidade de todo o destino humano; 

2) no valor religioso de toda a atividade humana; 

3) na temporalidade (transitoriedade) de todo o destino humano. 

A Criação e a Ressurreição encontram-se no mistério da vida, e ninguém mais 

que Jesus sentiu a tensão entre a vontade antropológica de conservação da vida (Lc 

22,41-45) e o imperativo do amor e da redenção que exigem a oferenda da mesma 

(Lc 12,22-32). Na tensão entre o conservar antropológico da vida e o imperativo do 

amor que é a oferenda da mesma, está a decisão pela vontade do Pai. 

 

A Eucaristia dos cristãos 

 

A páscoa de Cristo foi o ideal (a páscoa perfeita). No real da vida quotidiana, o 

cristão tem como meta essa páscoa de Cristo. Na sua páscoa, Jesus faz a ação de 

graças com a própria vida (Jo 10,1s). Na páscoa dos cristãos, entre a antropologia e 

a fé, se estabelece uma tensão semelhante àquela de Jesus (Lc 22,41-45). Como 

quando o profeta Ezequiel recebe o mandato de engolir o rolo (Ez 3,1-4) e depois deve 

assumir as tensões consequentes, a fração do pão compromete os cristãos à vida 

comunitária, com suas tensões e crises decorrentes (At 6,8-15; 7,55-60; 12,1-25). Na 

companhia do Mestre, eles sentem o envio como participação na eucaristia (Lc 9,1-

6; 10,1-12) e de modo especial na ressurreição (At 2,22-25). Eles mostravam-se 
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assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às 

orações (At 2,42). 

O eixo central das primeiras comunidades, o qual se externava nas 

celebrações eucarísticas, era a fraternidade. Por isso, acreditamos que, quando 

Paulo faz as advertências à comunidade de Corinto (1Cor 10-11), não são apenas 

questões de liturgia, rito ou separação entre refeição do Senhor e banquete fraterno 

pós-culto que entram em polêmica. Havia problemas maiores, diante dos quais a 

ceia se tornava indigna. Naquela comunidade, aconteciam rupturas por causa de 

partidos (1Cor 1,10s), incestos (5,1s), processos entre irmãos, fornicação, sacrifícios 

aos ídolos, etc. (6-8). A ceia do Senhor é a expressão dessa vida vivida em comunhão; 

sem ela a Ceia será um sinal da hipocrisia e da falsidade. Essa é a dinâmica da 

tradição cristã da eucaristia, confirmada por muitos testemunhos (Cf. At 2,42-47; 

4,32=35; Rm 1,8; 1Cor 1,4; Fl 1,3; Ef 1,16). A liturgia eucarística é o segundo momento, 

porque nela celebra-se o primeiro momento, a vida da comunidade (J. Ernst, Das Ev. 

nach Lk, p. 585). 

 

O louvor como memorial 

 

Tendo visto a anámnêsis como eucharistein, veremos agora, o louvor como 

memorial. A invocação de louvor é muito frequente no Antigo Testamento, 

encontrada numa fórmula já consagrada: Baruq Elohim (Bendito seja o Senhor). Essa 

invocação procede da mesma raiz hebraica, que pode ter dois significados: a) bárak 

I (ajoelhar-se); b) bárak II (abençoar, bendizer) – (Scharbert, brk, TWAT, I, p. 811). Este 

hebraísmo aparece no Novo Testamento com a fórmula helenizada: eulogêtos ho 

Theos (bendito seja Deus – Lc 1,68; Rm 9,5; 2Cor 1,3; Ef 3,1; 1Pe 1,3 – Beyer, eulogeô, 

TWNT, II, p. 752). Na mesma dinâmica do louvor, podem ser elencadas outras duas 

palavras, com a mesma significação: doxa (Gl 1,5; 1Pe 4,11) e charis ...Theou (Rm 

7,1; 1Cor 1,3; 2Cor 1,2). 
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O louvor no Antigo Testamento 

 

O louvor nasce com a religiosidade, pois ele está desde sempre no coração do 

homem. O volver-se a Deus para louvá-lo é a mesma relação que volver-se ao pai 

para suplicar-lhe a bênção: A bênção do pai consolida a casa dos filhos, mas a 

maldição da mãe desenraiza os alicerces (Ecl 3,11). Os termos hebraicos bàrak e 

berakah são traduzidos pela LXX respectivamente por eulogeô e eulogia, que 

traduzem uma ideia de "ser abençoado" para poder possuir a felicidade (Beyer, Idem, 

TWNT, p. 753). Isaac abençoou Jacó acreditando abençoar Esaú com estas palavras: 

“Sim, o odor de meu filho é como o odor do campo fértil que Yhwh abençoou. Deus 

te dê o orvalho do céu e as gorduras da terra, trigo e vinho em abundância” (Gn 27,27-

28). 

Neste contexto, a bênção (berakah) é paz (shalom), da mesma forma como 

pode ser percebida na bênção de Jacó a José (Gn 49,25ss). As bênçãos são a 

extensão dos bens materiais. E, por isso, quando no antigo judaísmo se iniciavam as 

orações de louvor, o povo louvava a Deus, dado que sentia-se alimentado com os 

frutos da terra que vinham gratuitamente e de modo direto de Deus (Sl 80,9.15) (M. 

Dibelius, Die Mahl der Didache, ZNTW, I, p. 34). 

Através da eulogia (louvor), o povo reconhece os benefícios que recebera do 

Deus de seus pais, o Deus de Abraão, desde a Criação (Cf. Gn 1,22; 2,3; 5,2; 9,1; Sl 

44,1-6). O povo vai percebendo que sua história está ligada a um compromisso feito 

no passado, que Abraão assumiu com Deus, de andar na Sua presença e ser perfeito, 

para herdar a bênção e a Aliança, vinculadas à posse da terra (Gn 17,1s). Na verdade, 

esta bênção sobre Abraão, com todos, foi um fechamento, foi um pacto de Deus, o 

qual vem ser plenificado em Jesus Cristo. Portanto, vale desde Abraão até Jesus 

Cristo para o povo de Israel. Havia duas categorias de bênçãos: a) uma cultual-

sacerdotal, que era feita para uma comunidade de culto (Nm 6); b) outra, de 

proveniência também sacerdotal, mas extensiva a todos os homens (Gn. 1,22.28). 

O louvor não tem um único caminho para ser manifestado. Da interioridade de 

cada coração brota uma expressão mais ou menos explícita, bem falada ou mal 

falada, de acordo com a própria situação, conforme a capacidade de opção e 

discernimento de cada pessoa. Às vezes, existe o discernimento e também a opção; 
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no entanto, não surgem as palavras mais precisas e mais belas. O louvor está 

vinculado à expressão verbal, e nem sempre acontece como alguém espera. No 

contexto do Antigo Testamento, Deus propõe ao povo a bênção, junto com a 

prosperidade e os frutos da terra (Dt 11,26s; 30,1s; Lv 26,3s), e o povo deve fazer uma 

opção. De acordo com a decisão, recebe a bênção, ou a alternativa, que é a maldição. 

 

O louvor como bênção 

 

A raiz hebraica bárak assume o significado de bendizer. Esta ação é uma 

expressão que implica fundamentalmente duas pessoas. Não se pode louvar ou 

bendizer uma coisa ou objeto, porque bendizer é um contexto da linguagem, e essa 

só é possível entre seres que participam da comunicação da linguagem. É importante 

fazer a distinção entre abençoar e bendizer, visto que ambos procedem da mesma 

raiz hebraica, mas de significado diferente, em função do tempo verbal. Pode-se 

abençoar uma coisa ou também uma pessoa, mas bendizer só a alguém que 

participa do mundo da linguagem. Pelo próprio fato de ser dependente da linguagem, 

a eulogia (louvor) necessita de códigos comuns entre aquele que bendiz e o que é 

bendito através da palavra. Bendizer, por sua vez, pode significar falar bem, sem 

erros, corretamente. Nas relações humanas, esse falar bem passa a significar falar 

coisas belas do outro, já que a eulogia implica duas pessoas. Bendizer é, então, 

desejar o bem como quando se abençoa. O gesto da bênção é o desejo do bem 

inteiro; por isso na bênção se relacionam apenas coisas boas e belas. Bendizer é 

desejar que tudo seja bom, toda a felicidade. Esse falar bem passa da estrutura da 

bênção para a literatura poética, o canto e encontra uma estruturação mais 

elaborada nos salmos de louvor, o hallel. 

Na exegese do judaísmo tardio, por alguns testemunhos, não muito 

abundantes, mas suficientes, percebe-se que o hallel tinha uma conotação 

preferentemente escatológico-messiância. Por outro lado, a eulogia pode também 

ser entendida como uma saudação, de acolhida ou de despedida, quando se 

escolhem as melhores palavras para dar as boas-vindas ou para despedir alguém (L. 

Alonso Schoekel, Meditações sobre a Eucaristia,  p. 4). A Tradição bíblica do Antigo 

Testamento conserva a eulogia como parte integrante da estrutura da refeição 
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festiva, como abertura e como conclusão da mesma. Um belo exemplo é o da bênção 

de Salomão, na oração de conclusão do Templo. Ele, antes, abençoa a assembleia 

(1Rs 8,14) e, em seguida, faz o louvor (bendiz) a Yhwh na abertura da oração (v.15). 

O mesmo realiza, no final, abençoando a assembleia e, depois, volta-se para louvar 

a Yhwh outra vez (vv. 54-56). Isso nos mostra que a eulogia está intimamente ligada 

à estrutura da oração tefilla, tanto na liturgia cultual quanto na oração quotidiana. 

Todas as fórmulas de orações de louvor a Deus começam com Baruk (= Eulogêtos) 

e são chamadas berakah. Elas são encontradas na Mishna-Tosefta e nos tratados 

de bênçãos no Talmud, onde o conjunto de bênçãos é de 18 ou 19 (Beyer, eulogeô, 

TWNT II, p. 757). 

 

Novo Testamento e louvor 

 

No Novo Testamento, a eulogia encontra-se ligada, inicialmente, à tefilah 

(súplicas) de Jesus, particularmente na multiplicação dos pães (Mt 14,19 e par.) e na 

Instituição da Eucaristia (Mt 26,26; Mc 14,22; 1Cor 14,16). Em segundo lugar, Paulo 

faz uso da expressão em diversas circunstâncias (18 vezes) em suas mensagens às 

comunidades e aos amigos. Na prática de Jesus, ou seja, quando ele abençoa 

(eulogêsas) os pães e os peixes (Mt 14,19 e par), notamos que ele parece levar em 

conta uma prescrição sobre os frutos da terra antes de saciar-se com eles. Louvar a 

Deus é uma necessidade humana, porque é ele que dispõe sobre os frutos da terra e 

sobre os seres humanos. 

O maná que o povo recebe no deserto torna-se sinal de Deus. A bem da 

verdade, Jesus faz menção ao maná como um sinal de absoluta transitoriedade e 

sem expressão diante do pão verdadeiro, descido do céu (Jo 6,51.58). 

A bênção de Jesus sobre o pão e a proclamação de louvor ao Pai obedece ao 

mesmo estilo realizado pelo pai de família de seu tempo (Strack/Billerbeck, Das Ev. 

n. Mk, Lk, u. Joh, p. 627). Após a bênção, ele rompe o pão e o dá a seus amigos. No 

costume judaico, o pai de família comia com a mão esquerda a sua parte, 

rapidamente, para que os outros não precisassem esperar muito; em seguida, 

distribuía as outras partes. Depois, concluía com outra oração de louvor e 

agradecimento pela refeição. 
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Dos textos que possuímos no Novo Testamento, a Tradição cristã e o próprio 

Jesus não repetem literalmente os hábitos da tradição judaica. Quer Jesus, quer as 

comunidades cristãs conservam algumas linhas fundamentais da estrutura da 

berakah e também da todah; no entanto, conformam ritos e funções às suas 

situações particulares. As diferenças dos relatos da Eucaristia Lucas/Paulo com 

Mateus/Marcos já mostram a autonomia e transformação e adequação do modo de 

celebrar de cada comunidade (Palestina, Antioquia e outras). Lucas, por sua vez, 

aproveita situações de bênção e louvor do Antigo Testamento (como Dt 28,3; Jz 5,24; 

Jd 13,18; 15,12) para os seus personagens (p. ex. Lc 1,28.42). Na entrada triunfal de 

Jesus, em Jerusalém (Mc 11,9 e par.): Eulogêmenos ho erchomenos en onomati 

Kyriou (Bendito o que vem em nome do Senhor) é um midrash ao Salmo 118,24-29 

(J. Jeremias, Le Parole, p. 321). Na bênção de Simeão (Lc 2,34) acontece igualmente 

uma reprise de Isaías 8,14. 

Na verdade, o louvor e a ação de graças – eulogia e eucaristia – são irmãs que 

estão sempre de mãos dadas, pois o louvor é também gratidão, e a ação de graças é 

também louvor. Na relação com a eulogia de Mateus/Marcos, na instituição da 

Eucaristia, os quais conservam uma estrutura mais semitizada, percebe-se bem a 

ligação entre eulogia e eucaristia: ação/vida e palavra. Muito oportuno também 

lembrar a indagação de Paulo à Comunidade de Corinto: To potêrion tês eulogias ho 

eulogoumen, ouchi koinônia estin (O cálice da bênção, o qual abençoamos, não é a 

comunhão?). 

 

Conclusão 

 

O memorial de Jesus não é uma comunhão de aparências, de aparatos 

cerimoniosos, de vestes suntuosas ou de argumentos retóricos. O memorial de 

Jesus é comer e beber do pão e do vinho que Jesus comeu e bebeu durante sua 

missão, isto é, comungar com excluídos, com leprosos, com corruptos, com 

cobradores de impostos e com autoridades, aproximando a todos à mesma mesa da 

redenção, da conversão e da construção da justiça do Pai (Mt 5,20). 

Neste segundo capítulo, ao longo do qual trabalhamos bastante os aspectos 

exegéticos e filológicos, tivemos o cuidado de jamais perder de vista a realidade, 
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elemento integrante do significado do memorial de Jesus. Se no coração da vida 

cristã está o memorial do Senhor, não duvidamos em afirmar que no coração da 

Eucaristia está a vida, a missão e o testemunho de quem quer segui-lo.  

A celebração, como memorial, envolve todos os aspectos quotidianos da vida 

na dinâmica da libertação e da redenção no nosso hoje. A kainê diathêkê é uma vida 

em comunhão com o mundo, com o outro e com Deus. Cada celebração é uma nova 

embaixada de Deus no universo; por isso, a importância de sua relação com o 

quotidiano. 

Para compreender que a kainê diathêkê (Nova Aliança) é um ato de 

compreensão total da Redenção e da Libertação. Consideramos de extrema 

importância esta compreensão do evangelho de Lucas, pois a hermenêutica não 

decorre somente da perícope em estudo, mas sim dos elementos fundantes globais 

de sua obra.  
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Vicente Artuso1 
 

 

Introdução 

 

A pesquisa retoma a questão da validade da teoria documentária das fontes e 

seu desenvolvimento. Constitui parte de minha tese de doutorado, do estudo 

diacrônico de Nm 17-16. Aponta sua contribuição da crítica literária e também de 

seus limites. Isso se deve ao caráter fragmentário dos textos e à variedade de 

opiniões e incertezas na separação das fontes. Os elementos literários de unidade 

são mais determinantes para o entendimento do texto, do que as rupturas. Mais que 

uma junção de diferentes tradições, o texto pode ser fruto do desenvolvimento de 

uma história primitiva, que foi meditada e desenvolvida por novos enfoques em 

contextos diferentes. Seu objetivo foi legitimar o sacerdócio de Aarão no poder. A 

história serve para intimidar os levitas pretendentes ao sacerdócio, mostrando que 

ninguém que não seja descendente de Aarão pode se aproximar para oferecer 

incenso. Somente a vara de Aarão irá florir e ser guardada na tenda do encontro, 

símbolo do sumo sacerdócio pós-exílico pretendente do poder.  

 

A crise na interpretação do Pentateuco  

 

Com a crise na teoria documentária 2  em relação à análise dos textos do 

Pentateuco, o problema da origem e da data dos textos bíblicos tornou-se mais 

                                                     
1  Doutor em Teologia Bíblica - PUC-Rio; professor adjunto do Programa de Pós-Graduação em 
Teologia da PUCPR e no Studium Theologicum do Claretiano em Curitiba. O texto proposto é um 
capítulo da tese de doutorado, na PUC-Rio, sob a orientação do prof. Isidoro Mazzarolo. 
2 A crise consiste em colocar em questão a teoria documentária clássica que distinguia quatro fontes 
para o Pentateuco: Javista do tempo de Davi e Salomão, Eloísta do reino do Norte próximo ao tempo 
de Amós e Oseias, Deuteronomista da reforma de Josias em 622 a. C., e o Sacerdotal, exílico ou pós-
exílico (SKA, J. L. Introduzione alla lettura del Pentateuco, p. 5-6). Esta situação de crise estende-se 
há décadas. “Por ocasião do quinto congresso mundial de estudos judaicos já em 1969, R. Rendtorff 
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agudo. Pelo menos na sua forma rígida, a teoria documentária clássica não pode ser 

aceita. Por exemplo, a datação tradicional das fontes sofreu uma reviravolta e a 

existência da fonte Javista é negada e poucos ainda a aceitam. A fonte Eloísta há 

muito tempo é negada e até mesmo a existência da fonte Sacerdotal é colocada em 

questão. 3  A investigação atual é marcada por um distanciamento da teoria 

documentária e por uma ruptura com a mesma. A tendência atual da investigação é 

a de retornar aos antigos modelos representados pelas hipóteses fragmentária e 

complementária.4 Estão em alta especialmente os métodos sincrônicos de análise, 

baseados nas ciências da linguagem. Assim, a tradição, antigamente chamada 

Javista, para aqueles que ainda a aceitam, não pode ser tão antiga como do tempo 

de Salomão. Poucos estudiosos a defendem e julgam até mesmo que a sigla J 

(Javista) deva ser banida.5 Um autor, outrora bem ligado ao consenso clássico como 

H. Seebass, há muito tempo aceita a posição, já seguida por outros, de que 

dificilmente podemos reconhecer as “fontes” em Ex-Nm, admitindo, mesmo para o 

Gênesis, muito material pós-exílico que não poderia ser atribuído às fontes 

clássicas.6  

                                                     
se mostrava muito crítico com a hipótese dos documentos. A partir daquela data, a aparente 
“imutabilidade” da teoria documentária se tornou movediça e sua fortaleza quebradiça” (cf. GARCIA 
LOPES, F. O Pentateuco, p. 41). Sobre a questão da crise da teoria documentária, cf. DE PURY, A.; 
RÖMER, T. O Pentateuco em questão: Posição do problema e breve história da pesquisa. In: _____. O 
Pentateuco em questão, p. 15-84; BRIEND, J. Lecture du Pentateuque. Que hipótese documentária? 
In: AUDEBERT, P. (Dir.). Le Pentateuque: debats et recherches, p. 25-30; GARCIA LOPES, F. O 
Pentateuco, p. 30-55; RÖMER, Th. L’Histoire redactionnelle des premiers livres de la Bible. Estúdios 
Bíblicos, n. 62,  p. 137-154. Nesse artigo retomamos e atualizamos algumas informações a partir do 
meu artigo A teoria documentária do Pentateuco, aplicação e limites na análise de Nm 16-17, 
publicado in: Atualidade Teológica PUC-Rio, v. XVI, p. 279-300, 2012.  
3  Por exemplo, a obra recente de A. F. CAMPBELL e M. A. O’BRIEN, Rethinking the Pentateuch. 
Prolegomena to the Theology of Ancient Israel, ano 2005.  J. L. SKA, ao apresentar essa pesquisa, 
destaca que os autores negam a existência do relato sacerdotal em Gn 1-11 e mostram a fragilidade 
dos critérios de identificação desta fonte: os nomes divinos, o interesse pelas genealogias e o 
interesse pelas datas. Os autores, no entanto, propõem uma nova possibilidade de interpretação do 
Pentateuco, que não exclui outras (cf. SKA, J. L. Res Bibliographicae. Le Pentateuque à l’heure de ses 
usagers. Bíblica, vol. 87, fasc. 1, p. 98-99). 
4 Cf. GARCIA LOPES, F. O Pentateuco, p. 41. 
5 SKA J. L Introduzione alla lettura del Pentateuco, p. 165; O livro mais recente de F. GARCIA LOPES (O 
Pentateuco, p. 278) ao comentar Ex 7–11, sequer cita a sigla Javista (J ou JE) e prefere falar de 
elementos pré-sacerdotais entrelaçados com elementos sacerdotais. 
6 Cf. SEEBASS, H. Nm XI, XII und die Hypothese des Jahwisten, p. 214-223; citado por: DE PURY, A.; 
RÖMER, Th. O Pentateuco em questão: Posição do problema e breve história da pesquisa. In: _____. O 
Pentateuco em questão, p. 71. 
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Além da diversidade de opiniões sobre a história da composição do 

Pentateuco, em pouco espaço de tempo, surgiram novas hipóteses com a tendência 

de situar a origem das tradições escritas do Pentateuco numa época mais tardia do 

que tradicionalmente era considerado. Segundo os estudos do modelo de Munster, 

proposto por P. Weimar e E. Zenger, o Pentateuco apresenta esta evolução: antes do 

ano 700 a. C., havia a história primitiva e os círculos narrativos orais, os quais, a partir 

de 650 a. C., serviram para formar a obra histórica de Jerusalém, equivalente ao 

hexateuco (Gn 2,4b-Js 24). Depois do exílio, em 586 a. C., essa história sofreu outra 

elaboração com o acréscimo do livro da aliança (Bundesbuch), do livro do 

Deuteronômio (Dt 12-26), e de algumas tradições sobre a monarquia, formando 

assim a grande obra histórica exílica que seria a história deuteronomista (Gn 2,4b-

2Rs 25). Depois de 520 a. C., por volta de 450 a. C., foram acrescentados os escritos 

sacerdotais (Gn 1,1-Lv 9,24. Dt 34,8) que completaram o que Zenger chamou de a 

grande obra histórica pós-exílica (Gn 1,1-2 – 2Rs 25). O Pentateuco ficou pronto 

pouco depois, por volta de 400 a. C. Os autores do modelo de Münster não negam a 

existência de tradições e de leis antigas. Porém o material outrora datável no tempo 

de Salomão (como a antiga história Javista, conforme os estudos de G. Von Rad) 

agora tomou forma escrita a partir de 650 a. C., até o tempo do exílio de Babilônia. A 

maior parte das tradições foram escritas pouco antes do exílio e no exílio, quando se 

formou a história deuteronomista (Eneateuco). Mas a grande obra histórica pós-

exílica, como propõe Zenger, ganhou forma junto com a obra sacerdotal depois de 

450 a. C. Em relação ao nosso texto, adotando este modelo, as tradições de Datã e 

Abiram, que eram atribuídas no passado a uma antiga tradição do tempo de Salomão, 

são deslocadas para um período bem posterior depois do ano 650 a. C., até o tempo 

do exílio. De consequência, parece claro que ela seja tradição pré-sacerdotal. Não se 

nega que parte dessa tradição possa ter raízes mais antigas na fase de transmissão 

oral. Como veremos na pesquisa, é mais provável que a tradição de Datã e Abiram 

seja tradição com forte influência do Deuteronômio e da tradição deuteronomista (F. 

Crüsemann, E. Blum). Também parece claro para E. Zenger e E. Blum, que o 

Sacerdotal vem depois do deuteronômio na composição do Pentateuco. 7  Dessa 

                                                     
7 Cf. ZENGER, E. et al. Einleitung in das Alt Testament, p. 105 passim. 
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forma, justifica-se a caracterização dessa tradição antiga como pré-sacerdotal, sem 

necessariamente uma especificação mais precisa do tempo de sua composição. Em 

recente artigo sobre as tendências fundamentais na pesquisa do Pentateuco, nos 

últimos dez anos, Jean Louis Ska destaca o Sacerdotal e o Deuteronômio como 

documentos porque possuem uma extensão, unidade. Eles podem ser datados e 

possuem características literárias próprias bem identificadas,8 o que não acontece 

com o Javista e Eloísta. 

Segundo outros autores anteriores aos estudos de E. Zenger e J. L. Ska, por 

suas características, o antigo Javista, ao qual é atribuída a revolta de Datã e Abiram, 

seria uma fonte exílica ou pós-exílica colocada em relação com a historiografia 

deuteronomista (Schmid, Rose, Van Seters, e Schmitt),9 ou ainda, haveria um Javista 

depois do Deuteronômio e do Deuteronomista.10 M. Rose, comparando textos da 

história deuteronomista (Dt 1–3; Js) com textos do tetrateuco, referentes às mesmas 

tradições (Js 2–6 com Ex 16,35; Nm 22,22-35; Ex 3,1-5; Js 9–10 com Gn 34), chega 

à conclusão de que os textos ditos Javistas pressupõem os textos da história 

deuteronomista. Segue-se que o tal documento Javista deveria ser datado mais 

tarde que a primeira edição da historiografia deuteronomista.11 Segundo Schmid, que 

admite a existência de uma fonte J (Javista), esta deve ter sido composta no exílio.  

Em relação a Nm 16–17, F. Ahuis12 tem uma posição mais conservadora. Além 

de reconhecer a tradição Javista mais antiga, para a revolta de Datã e Abiram 

reconhece a existência de uma camada deuteronomista e até pós-deuteronomista 

na história da revolta de Coré. Nessa reflexão, se supormos que o antigo Javista é 

anterior ao Deuteronômio e às camadas deuteronomistas, e o Sacerdotal, posterior 

como tradicionalmente é aceito, tal teoria demonstra por que Dt 11,6 menciona a 

morte de Datã e Abiram mas não a morte de Coré. Justamente porque a tradição de 

                                                     
8 Cf. SKA, J.L. Tendências fundamentais na pesquisa do Pentateuco nos últimos dez anos. In: Marcelo 
da Silva Carneiro, Monika Ottermann, Telmo José Amaral de Figueiredo (orgs.). Pentateuco da 
formação à recepção. São Paulo: Paulinas, 2016, p. 41-42. 55. 
9 Cf. DE PURY, A.; RÖMER, T. O Pentateuco em questão: Posição do problema e breve história da 
pesquisa. In: _____. O Pentateuco em questão, p. 72. 
10 Cf. SKA, J. L. Introduzione al Pentateuco, p. 155-156; RÖMER, T. L’Histoire Redactionnelle des 
Premiers livres de la bible. Estúdios Bíblicos, n. 62, p. 138. 
11 Cf. DE PURY, A.; RÖMER, T. O Pentateuco em questão: Posição do problema e breve história da 
pesquisa. In: _____. O Pentateuco em questão, p. 66.   
12 Cf. AHUIS, F. Autorität im Umbruch, p. 72. 
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Datã e Abiram é anterior à tradição de Coré, que é Sacerdotal. A hipótese, em parte, 

explicaria certas mudanças de cena em nosso texto um tanto estranhas à primeira 

vista (Nm 16,1-11 para 16,12-15).13 O texto de Nm 16–17 seria, nesse caso, como 

diziam os comentários mais antigos, fruto de uma junção mal-integrada de 

diferentes tradições (B. Gray). F. Ahuis, de fato, parece supor a existência de um 

Javista, anterior à tradição deuteronomista, remontando ao tempo dos reis. Essa 

posição, quanto à datação das etapas de composição, é superada pelo modelo de E. 

Blum. Esse autor descarta a existência do Javista. Segundo ele, teria existido uma 

antiga tradição oral sobre Moisés bem mais recente (Moseerzälung - 700 a. C.) que 

deu origem à composição deuteronômica (KD -Dt, Js, Sm, Rs) no fim do séc. VI a. C. 

Nessa composição, foi juntada a obra histórica deuteronomista (DtrG – 

Deuteronômio, Josué, Samuel, Reis) que teve uma origem independente da tradição 

de Moisés, sendo composta no tempo do exílio.  

Depois da mencionada composição deuteronômica (KD) que pode ser situada 

no fim do séc. VI a.C, o texto teve mais um aumento com composição Sacerdotal por 

volta de 500 a. C. (Priesterliche Komposition - KP), a qual se formou juntando a 

composição deuteronômica, a chamada história primitiva (Urgeschichte - 700 a. C.) 

e outras antigas tradições. Esta fase da composição Sacerdotal, como referimos, 

ocorreu por volta de 500 a. C.,14 recebendo outros acréscimos. Segundo E. Blum, não 

existem fontes paralelas e independentes no Pentateuco, no sentido da hipótese 

documentária, mas duas composições tardias muito próximas que recolheram e 

elaboraram tradições mais antigas: uma composição deuteronômica (KD) posterior 

ao livro do Deuteronômio e uma “composição sacerdotal” (KP), que também 

pressupõe tradições antigas, datável da época persa.15  

                                                     
13 Cf. Neste capítulo II, p. 73-74. 
14 Cf. BLUM, E. Studien zur Composition des Pentateuch, p. 160-220. 
15 Cf. BLUM, E. Studien zur Composition des Pentateuch, citado e comentado in: GARCIA LOPES, F., O 
Pentateuco, p. 43. Esse modelo alternativo que E. Blum propõe à teoria documentária clássica é 
considerado muito valioso por E. W. NICHOLSON (Journal Study of the Old Testament, n. 79, p. 139; 
Para R. ALBERTZ (História de la religión de Israel II, p. 617-619) o modelo de Blum é o que explica de 
maneira mais convincente a origem do Pentateuco. Por outro lado, D. M. CARR o qualifica de 
“desenfocado e antiquado” e “frequentemente inexato e injusto’’ (Journal Biblical Literature, n. 117, p. 
723). (As apreciações e notas sobre os estudos histórico-críticos de R. Rendtorff e E. Blum 
encontram-se in: GARCIA LOPES, F. O Pentateuco, p. 41-43). Observamos que os novos modelos de 
estudos histórico-críticos recebem apreciações positivas e também críticas duras (Uma apreciação 
de algumas obras atuais sobre o Pentateuco encontra-se in:  SKA, J. L. Res Bibliograficae - Le 
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Conforme essas pesquisas de E. Blum, apenas na época pós-exílica é que a 

composição sacerdotal estabeleceu um vínculo entre a história patriarcal e o resto 

do Pentateuco, que, como vimos anteriormente, incluía também a composição 

deuteronomista. 16  Isso significa que o material, outrora atribuído a um Javista 

Salomônico, revela características deuteronomistas de uma época bem mais tardia 

(no mínimo no final do séc. VI a. C., seguindo o modelo de Blum e depois de 650, 

seguindo o modelo de Zenger). Diante disso, a sigla J (Javista) não mais é 

mencionada em estudos recentes do Pentateuco. Conforme o modelo de Blum, como 

também de Zenger, pode-se falar da existência de uma tradição pré-sacerdotal em 

nosso texto (que seria nesse caso a história da revolta de Datã e Abiram) sem afirmar 

uma datação precisa.17 Nos inspiramos no modelo de Zenger, e, em parte, no modelo 

de Blum, para levantar uma hipótese mais aproximada das etapas de composição do 

nosso texto. Se, no passado, era consenso que a tradição de Datã e Abiram fora 

atribuída a uma tradição escrita, quem sabe no tempo de Salomão (Javista de G. Von 

Rad), seguindo as pesquisas recentes, devemos deslocar sua origem escrita em 

tempos próximos do exílio e, até mesmo, no fim do exílio de Babilônia conforme E. 

Zenger.18 O autor sacerdotal, no período do pós-exílio, após 520 a. C., utilizou-se 

                                                     
Pentateuque, état de la recherche à partir de quelques recentes “Introductions” Biblica, vol. 77, fasc. 
2, p. 245-265; Id. Le Pentateuque à l’heure de ses usagers. Biblica, vol. 87, fasc. 1, p. 98-110).      
16 Cf. DE PURY, A.; RÖMER, T. O Pentateuco em questão: Posição do problema e breve história da 
pesquisa. In: DE PURY, A. O Pentateuco em questão, p. 69; GARCIA LOPES, F. O Pentateuco, p. 49-55. 
17 Cf. SCHORN U. Rubeniten als exemplarische Aufrurer in Num 16/Deut.11. Beiträge Zeitschrift fur die 
Alttestamentliche Wissenschaft. vol. 294, p. 252. 
 Como a tradição sacerdotal é situada no pós-exílio, para esse autor vem considerada como um 
divisor de águas. A partir dela, ele se refere às outras fontes, preferindo falar de tradições pré-
sacerdotais e pós-sacerdotais sem identificá-las e situá-las historicamente. Parece haver um 
consenso sobre o tempo da tradição sacerdotal com origem no exílio e concluída na época pós-
exílica. A questão levantada é se a tradição P é uma obra primitivamente independente ou deveríamos 
ver em P uma camada redacional final (cf. DE PURY, A.; RÖMER, T., O Pentateuco em questão: Posição 
do problema e breve história da pesquisa. In: DE PURY, A. O Pentateuco em questão, p. 75). Diante 
disso a posição de se referir às outras fontes em relação à fonte sacerdotal, como pré-sacerdotal ou 
pós-sacerdotal é ainda frágil, porém é a mais preferível entre os autores. J. L Ska concorda com o 
abandono de um documento Javista e Eloísta, mas é convencido da existência do sacerdotal, 
discordando daqueles que chegam a negar a existência do escrito sacerdotal. Segundo ele, o escrito 
sacerdotal não é uma simples coleção de relatos justapostos, porque possui um estilo próprio (não 
apenas um vocabulário próprio) e uma visão unificada de toda a história das origens. Esses elementos 
não se encontram nos documentos Javista e Eloísta da teoria documentária (cf. SKA, J. L. Res 
Bibliograficae: Le Pentateuche à l’heure de ses usages. Bíblica, vol. 87, fasc. 1, p. 108-109). 
18 Cf. ZENGER, E. et. al. Einleitung in das Alte Testament,  p. 120. Nesta quinta edição, publicada em 
2004, E. Zenger em parte modifica o seu modelo de explicação da formação do Pentateuco em relação 
à primeira edição de 1995. 
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dessas tradições de revolta no deserto, unindo-as com a tradição da revolta de Coré 

que encabeçou um grupo de duzentos e cinquenta homens que protestavam contra 

as prerrogativas religiosas da tribo de Levi. Depois da composição da grande obra 

histórica pós-exílica (eneateuco), no tempo de Esdras e Neemias, por volta de 400-

350 a. C.,19 o autor reelaborou a tradição existente com a intenção de estabelecer a 

distinção entre sacerdotes, filhos de Aarão e Levitas, confirmando a supremacia do 

sumo sacerdócio de Aarão. Assim foi formada uma história de revolta fracassada em 

Nm 16–17, com o objetivo de dar sustentação teológica à classe sacerdotal em 

conflito com os líderes favoráveis a um governo mais democrático. Nosso texto, 

então, compõe-se de uma tradição pré-sacerdotal e uma tradição sacerdotal 

composta em várias etapas até chegar a sua forma final. 

Lembramos mais uma vez que, na questão das fontes, permanece ainda um 

quadro de incertezas: “faltam critérios mais sólidos para decidir se determinados 

textos pertencem a um estrato ou a outro e se são mais ou menos antigos”.20 Por 

isso a proposta dos estudiosos sobre a época de composição das tradições, outrora 

tida como segura para muitos textos do Pentateuco, é hoje mais genérica e 

indicativa.  

Mais com o objetivo de informar, relatamos a seguir uma síntese da história 

da crítica de fonte de Nm 16–17. O leitor poderá constatar que a pesquisa pouco 

evoluiu no sentido de apresentar um novo consenso que viesse a suprir o sistema de 

J. Wellhausen. O que realmente alterou foi a nomenclatura e a data de algumas 

fontes clássicas. Praticamente todos os comentários e artigos sobre Nm 16-17, 

                                                     
19 As moedas com a inscrição yehudîm mostram, para a última fase do domínio persa, uma 
independência maior da província do templo, a qual não era mais representada por um governador, 
mas tão somente pelo sumo sacerdote (cf. BARAG, B. Some notes on a silver coin of Yohanan the High 
Priest. Biblical Archaelogist, n. 48, p. 166-168, citado in: MAIER, I. Entre os dois Testamentos, p. 50-
51). No governo persa de Artaxerxes I, até 425, em Judá, o sumo sacerdote era Joanã (Ne 12,11.22) 
(cf. BO REICKE, I. História do tempo do Novo Testamento, p. 33). Esse dado revela que a forma final 
de nosso texto, mostrando o conflito de levitas com os sacerdotes, pode ser do período final do 
império persa. Outros autores admitiram a liderança do sumo sacerdote apenas no período helenista 
(cf. LAPERROUSSAZ, S. Le regime théocratique  Juif a-t-il commencé à l’époque perse, ou seulement 
à l’époque hellénistique? p. 93-96). Esses clãs sacerdotais de Jerusalém se consideravam 
descendentes de Sadoq (1 Rs 2,35). Sua vanguarda aristocrática eram os oníadas, que justamente, no 
fim da época persa e na época helenística, ocupavam hereditariamente o cargo de sumo sacerdote. 
Essa camada sacerdotal foi decaindo a partir do início da época dos Macabeus (cf. MAIER, I. Entre os 
dois Testamentos, p. 271; LIVER, J. The sons of Zadok the Priest in the Dead Sea Scrolls, p. 3-30).  
20 GARCIA LOPES, F. O Pentateuco, p. 276. 
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como veremos a seguir, fazem um estudo diacrônico dentro dos moldes da 

interpretação tradicional do Pentateuco. Nossa postura, diante da análise diacrônica 

do texto, não se distanciou da opinião mais comum da existência de duas ou três 

mãos que podem ter trabalhado em Nm 16-17. O que muda, conforme novos 

modelos de análise diacrônica, é a data de determinadas tradições e o entendimento 

da composição do Pentateuco conforme as propostas da hipótese dos fragmentos 

ou dos complementos como parece ser o modelo de Blum e Zenger. Diante disso 

coloca-se em questão a demasiada preocupação de delimitar as fontes ou estratos 

literários do texto, como se fosse uma “colcha de retalhos mal costurada”. A 

composição final de nosso texto mostra uma coerência interna e um sentido unitário 

final como um enredo bem construído. A análise mais atenta da forma,  na segunda 

parte da pesquisa, trará novos elementos em favor da unidade do nosso texto.    

 

A aplicação da crítica de fonte em Nm 16-17 

 

Com base no método histórico-crítico, estudando as diferentes tradições de 

Coré, Datã e Abiram (cf. Dt 11,6; Sl 106,16-17; Nm 27,3), os críticos mostraram que a 

história da revolta de Datã e Abiram, em Nm 16–17, inicialmente era independente 

da história de Coré.21 Em determinado estágio da tradição, estas histórias foram 

reunidas de uma forma muito mecânica, com algumas tentativas frustradas de 

harmonização (Nm 16,24. 27.32).22 Isso, em parte, explica a existência de rupturas e 

tensões no texto final. Assim, desde o advento da crítica literária clássica 23  até 

meados da década de oitenta, prevaleceu um consenso quase sem questionamento 

entre os estudiosos, de que a história deve ser atribuída a três fontes ou camadas 

literárias, com algumas variações em detalhes menores.  

                                                     
21 Cf. MAGONET, J. The Korah Rebellion. Journal Study of the Old Testament, n. 24, p. 6. 
22 Cf. GRAY, G. B. A Critical and Exegetical Commentary on Numbers, p. 187; DAVIES, E. W. Numbers, 
p. 163. Estudos mais recentes já apresentam uma visão mais positiva da composição do texto (E. 
Blum; F. Crüsemann; B. A. Levine). 
23A partir da segunda metade do século XIX e início do século XX, surgiram estudos e comentários 
detalhados do livro dos Números que nortearam as pesquisas. Destacamos  Keil (1869), Dillmann 
(1886), Paterson (1990), Gray (1903), Baentsch (1903), McNeile (1911).  
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O texto é composto de uma antiga fonte pré-sacerdotal, que eles chamavam 

de Jeovista (JE):24 16,1b.2a.12-15. 25. 26b. 27b-32a.33-34. Esta história conta como 

os rubenitas Datã e Abiram se revoltaram contra a autoridade civil de Moisés e foram 

punidos. A seguir vem a fonte sacerdotal que compõe a maior parte do texto: 16,1a. 

2b.3-7.18-24.26a.27a.35.17,6-15. Esta fonte conta a história de Coré, filho de Levi, 

líder da revolta de um grupo de duzentos e cinquenta homens, contra os privilégios 

de Moisés e Aarão. Estes, quando ofereceram incenso a YHWH, foram mortos com o 

fogo divino (16,35). A fonte sacerdotal recebeu acréscimos provavelmente na 

redação final com alguns suplementos: 16,1a.7b-11.16-17. 32b;17,1-5; 16-28. Esta 

fonte relata como alguns levitas protestaram contra Aarão.25 Há dúvidas entre os 

estudiosos sobre quais os versículos que pertenceriam à tradição sacerdotal mais 

                                                     
24  Para J. Wellhausen (Die Composition des Hexateuchs. 3. ed,, 1899, p. 102-106; 240-242) e A. 
Kuenen (Theologisch Tisjdschrift, n. 12, 1878. p. 139-162), os primeiros a basearem seus estudos na 
hipótese documentária, o texto compõe-se de elementos J, E, e P (Q). A história de Datã e Abiram, a 
mais antiga, segundo eles e outros críticos (H. Holzinger, B. Gray, H. Gressman), comporta elementos 
Javistas e Eloístas (Todos esses autores são citados por: LIVER, J. Qorah, Dothan and Abiram. Scripta 
Hierosolymitana, vol. 8, p. 193). Dada a dificuldade de distinguir estas duas fontes, o próprio J. 
Wellhausen preferia a sigla JE (Jeovista), que era uma obra literária e redacional construída a partir 
de duas fontes principais J e E. (Cf. DE PURY, A.; RÖMER, T., O Pentateuco em questão: Posição do 
problema e breve história da pesquisa. In: DE PURY, A. O Pentateuco em questão, p. 30). Os 
comentários utilizam a sigla JE (T. R. Ashley; G. J. Wenham; Baruch A. Levine), ou simplesmente J (E. 
W. Davies), sem entrar na discussão se é possível separar dois estratos distintos J e E. Bom número 
de estudos recentes, praticamente não reconhecem uma fonte Javista ou mesmo Jeovista. 
Simplesmente os comentários relatam a existência de uma fonte pré-sacerdotal sem definir uma 
época precisa de sua origem (cf. GARCIA LOPES, F. O Pentateuco, p. 43-44.276). No estado atual da 
pesquisa, melhor seria não utilizar a sigla J., mas referir apenas uma fonte pré-sacerdotal. No entanto, 
como estamos citando autores anteriores às atuais mudanças de rumo na teoria documentária, ou 
mais recentes que ainda são vacilantes diante dos avanços da pesquisa, teremos de usar algumas 
vezes a sigla JE (Jeovista) ou J (Javista). Por haver certo consenso da tradição sacerdotal que ainda 
parece segura tendo sua composição final no pós-exílio, outras fontes supostamente mais antigas 
são referidas em relação a esta fonte como pré-sacerdotais (Uma reflexão recente em torno da 
existência do escrito sacerdotal e sua importância encontra-se in:  SKA, J. L. Res Bibliograficae: Le 
Pentateuque à l’heure de ses usagers. Bíblica, vol. 87, fasc.1, p. 106-110).   
25 Cf. WENHAM, G. J. Números, p. 48; GRAY, G. B. A Critical and Exegetical Commentary on Numbers 
p. 187-189; COATS, W. G. Rebellion in the Wilderness, p. 156-184; FRITZ, W. Israel in der Wuste, p. 24-
25.86-89; BUDD, P. Numbers, p. 181-186; COATS, G. W. Rebellion on the Wilderness, p. 156-170. Esses 
autores apresentam poucas variações. Outros apresentam modificações mais significativas: AHUIS, 
F. Autorität im Umbruch, p. 72-73; AURELIUS, E. Der Furbitter Israels, p. 185-197; SCHORN, U. 
Rubeniten als exemplarische Aufruhrer in Num 16f/Deut 11. Beiträge Zeitschrift fur die 
alttestamentliche Wissenschaft. vol. 294, p. 252; LUX, R. Und die Erde tät ihren Mund auf... In: 
VIEWEGER, D.; WASCHKE, E. J. Beiträge zur Theologie und Exegese des Alten Testaments, p. 188. A 
nomenclatura das fontes sofreu mudanças. Os últimos autores aqui citados (U. SCHORN, R. LUX) não 
utilizam a fonte Javista. Eles também chamam de pré-sacerdotais as fontes mais antigas de Nm 16–
17.  
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antiga, e quais de fato seriam da última camada sacerdotal.26 Isso explica por que 

entre os autores há variações em certos detalhes na distribuição das fontes.27  

A seguir temos um breve inventário dos principais autores quanto às fontes 

de Nm 16 e 17.28 Eles concentraram atenção maior sobre Nm 16,1-35, que possui 

uma composição mais complexa. Quanto a Nm 17,1-28, é um texto sacerdotal que 

não apresenta maiores problemas. Pequenas variações nas siglas clássicas para 

identificar as fontes, serão explicadas quando necessário entre parêntesis. 

 

1- A. Kuenen (1869 e 1878) – Foi o primeiro a introduzir a sigla P para a fonte 

Sacerdotal. Distinguia a fonte Sacerdotal chamada P em diferentes camadas (P2: 

Sacerdotal n. 2, P3: Sacerdotal n. 3). Assim, para Nm 16 propunha esta divisão: P2: 

16,1*.292*.3-7.13-15a.19-24.27a.35; P3 od. P4: 16,1*.8-11.16-18. 

 

2- J. Wellhausen (1899)  

J (Javista): Nm 16,12-24.15b;  

JE (Jeovista: J+E): 16,3-5.15a.23-24;  

Q (Quattuor,30 corresponde à fonte Sacerdotal- P): 16,8-11.16-22.35 R: 16,1.2.6f 

O autor apresentou também outra alternativa:  

JE: 16,1.12-14.15b.25.26.27b-32a.33 

Q: 16,2-7.19-24.27a. 

“Diaskeuast”: 16,8-11.16-18.32b.31 

 

                                                     
26 Cf. AHUIS, F. Autorität im Umbruch, p. 73; DAVIES, E. W. Numbers, p. 163; NOTH, M. Numbers, p. 122.  
27 Cf. ZWICKEL, W. Räucherkult und Räuchergerät,  p. 291-297.  
O autor apresenta esta composição, limitando-se a Nm 16,1-17,5: Teríamos uma história mais antiga 
de Datã e Abiram (Nm 16,1.2a 12-15.25f.27b.28-31.32a.33a), construída sobre a história dos 
duzentos e cinquenta líderes (Nm 16,2-7.18.20.21.35; 17,1-4), que se tornou a história da revolta de 
Coré (Nm 16,1.8.9-11.16f.19.22.23.24.27.32-34; 17,5). Vemos que, diferente dos outros, ele não utiliza 
os nomes das fontes clássicas. 
28 Parte desse inventário até 1983 encontra-se in: AHUIS, F. Autorität im Umbruch, p. 73.  
29 Em todos os autores citados, o asterisco (*) indica que o versículo possui mais de uma fonte. 
30 Na sua obra Die Compositio des Hexateuchs 1893 (1876-1877), J. Wellhausen qualifica a fonte 
Sacerdotal com a sigla Q (Quattuor) em razão das quatro alianças existentes no código Sacerdotal: 
com Adão, Noé, Abraão e Moisés. Em outra obra, Prolegomena to the history of Israel (1883), ele 
qualifica a fonte Sacerdotal de Priestercodex com a letra P. O código sacerdotal, segundo ele pertence 
à época pós-exílica.     
31 As propostas de Kuenen e Wellhausen, nesta forma, exceto as explicações das siglas, são tomadas 
de AHUIS, F. Autorität im Umbruch, p. 73.  
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3- G. B. Gray (1903) – JE: 16,1f*.12-15.25.26b.27b-32a.33. 

Pg (Obra sacerdotal de base: Priester Grund)16,1f*.3-7.18-23.26a.27a.35; 17,6-15. 

Ps (Suplemento da obra sacerdotal: priester Suplement)16,8-11.16f;17,1-5.32 

 

4- S. R. Driver (1913) – A revolta de Coré, Datã e Abiram é uma confirmação das 

prerrogativas sacerdotais da tribo de Levi. Nm 16–17 é composto por duas, senão 

três narrativas combinadas: P 16,1a 2b-7ª.  (7b-11). (16-17). 18-24. 27ª. 32b. 35. 

(36-40). 41-50 e capítulo 17; JE  1b-2a. 12-15. 25-26. 27b-34. Os versículos entre 

parênteses poderiam ser segundo o autor, a terceira narrativa aí combinada como 

suplemento da fonte Sacerdotal.33  

 

5- G. Von Rad (1938) – Pa (Obra sacerdotal mais antiga): 16,1*.2*.3-4.5*.6-

7a.18.23f.35 

Pb (Suplemento da obra sacerdotal): 16,1*.2*.5*. 7b-11.16f.19-22. 

 

6- W. Rudolph (1938) – J: 16,12-15.26f. 27b-34. 

Pg: 16,3-7a.18-27a.35. 

Ps: 16,7b-11.16f. 

R: (posterior reelaboração com acréscimos) 16,1f.34 

 

7- M. Noth (1962) – J: 16,1*.12-15.24*.25f.27b-32a.33f 

Ps1: 16,1*.2-7ª.35;17,6-15 

Ps2: 16,7b-11.16-24aba.27a.32b; 17,1-5.16-26. 

 

8- A. H. J. Gunneweg (1965) – J: 16,1b.2a*.12-15.25.26.27b.32a.33ab*.34 

P: 16,1a*.2a*b.3-7a; 17,6-15 

Ps 16,1a*.7b.8-11.16.17.35 

 

9- G. W. Coats (1968) – J: 16,1b-2aa.12-15.24abb*-26.27abb-31 

                                                     
32 Cf. GRAY, G. B. A Critical and Exegetical Commentary on Numbers, p. 188. 
33 Cf. DRIVER, S. R. Introduction to the Literature of the Old Testament, p. 63. 
34 RUDOLPH, W. Der Elohist von Exodus bis Josua, p. 81. 
35 Textos na forma citada por AHUIS, F. Autorität im Umbruch, p. 73. 
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Pg 16,1aa.2aBa-7a.18-24aba.27aa.32-35 

Ps 16,7b.8-11.16-17; 17,1-5.6-15.16-26 (27-28).36 

 

10- V. Fritz (1970) – J: 16,12-14.25.27b.28-31.33aba.34 

P 16,1ª.2.3-7ª.18* 23.24*.27ª*.35 

R: 16,7b-11.15.16f.18*.19.20.21.37 

  

11- F. Ahuis (1983) – J: 16,12-15*.25.27b-31.33a. 

P: 16,1ª* 2ª*-5ª*.6ª.b*.7ª.18ª.b*. 35ª 17,7-13. 

DtrT (Tradição deuteronomista) 16,1ª*.b.2ª*.5ª*.b. 6b* 7b-11.  

13a*.14a*16+17.18b*. 19-24. 26-27ª.32.33b-34.35b.17,6.14+14 

Pós Dtr (Pós-deuteronomista) em estilo de P: 17,1-5.16-28.38 

 

12- P. J. Budd (1984) – J: 16,1b.2a. 12-15.21.25. 27b-31,33ª, com elaborações em 

16,32ª, 33ba, 34. P mais antigo: 16,2b.4-7.18.35.17,6-15.16-26. P na redação final: 

16,1ª, 3.8-11.16-17.19-24.26-27ª.32b.33bb.17,1-5.39 

 

13-W. Zwickel (1990) – Sem mencionar o nome das fontes, a  história seria formada 

de uma mais antiga história de Datã e Abiram que abrange Nm 16,1a*.2a.12-

15.25f.27b.28-31.32ª. 33ª da qual faz parte a história dos 250 líderes (16,2*-

7.18.20.21.35; 17,1-4) e que foi completada mais tarde com a história da revolta de 

Coré (16,1*.8.9-11.16f.19.22.23.24.27.32-34; 17,5.40 

 

14- B. A. Levine (1993) – JE: Nm 16,1-2 (reescrito por P). 12-15, 25-34 com várias 

inserções sacerdotais.  P: Nm 16,3-11, 16-24, v. 35 e 17,1-28.41 

 

                                                     
36 Cf. COATS, W. Rebellion in the Wilderness, p. 157-162. 
37 Cf. FRITZ, V. Israel in der Wuste, p. 24-26. 
38 Cf. AHUIS, F. Autorität im Umbruch, p. 72. 
39 BUDD, P. J. Numbers, p. 184. 
40 ZWICKEL, W. Räucherkult und Räuchergerät,  p. 291-297. 
41 LEVINE, B. A. Numbers 1-20, p. 405. 
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15-  U. Schorn (2000) – Para ele a história é formada de uma tradição pré-sacerdotal 

que inclui a história Datã e Abiram (16,1b*.2aa.12-14.25.26*.27b.32a.33a.ba.34). 

Depois vem a tradição sacerdotal da revolta dos 250 líderes (16,2ab, (b?) 

3.4.5*.6a.ba.7a.18*.35a.ba; 17,6-10.11*.12.13.27.28b) que recebeu um alargamento 

sacerdotal tardio com elementos de Coré como levita (16,1ª. 

5*.6bb.7b.11.16.17.18b*. 19.23.24*.27ª*. 35ab; 17,1.2aa.b3a.4.5bb) e que foi 

completada com a última redação em 16,15.24*. 26* 27ª*.28-31.32b.33bb. A 

tradição sacerdotal é a linha divisória, a partir da qual podem ser interpretadas outras 

fontes.42 

O quadro acima revela o consenso geral sobre o caráter compósito de Nm 16–

17 com três camadas literárias (a maioria dos autores) ou no mínimo duas (B. A. 

Levine). A tradição de Datã e Abiram encontra-se melhor conservada43 e pode ser 

razoavelmente demarcável, pois não menciona Aarão, nem contém referência aos 

levitas, ou outros elementos próprios da tradição sacerdotal. Os nomes Datã e 

Abiram foram inseridos nas passagens sacerdotais (P), e os textos de Coré foram 

entrelaçados com os textos da tradição de Datã e Abiram mediante algumas bem 

situadas costuras redacionais (Nm 16,23-24.27.32) nas quais aparece clara a 

intenção de compor uma só história.44  

Embora a maioria dos autores considere, por exemplo, Nm 16,12-15 como 

peça unitária da tradição pré-sacerdotal, alguns autores veem uma inserção 

sacerdotal em 16,15 como obra do último redator (V. Fritz, U. Schorn, S. Schmidt). A 

tradição sacerdotal não é uniforme, pois recebeu complementos tardios e sofreu 

intervenções que mostram uma expansão do texto, e algumas vezes a intenção de 

unir as duas histórias (cf. 16, 23-24.27.32). Talvez, também por isso, como referimos 

acima, entre os autores, há certas discordâncias na atribuição de alguns versículos 

ou partes de versículos, se pertencem à tradição sacerdotal mais antiga ou seriam 

obra da composição final do autor sacerdotal. É o caso da complexa composição de 

16,1-3 em que eles discutiram se Coré deve ser atribuído à tradição sacerdotal ou 

poderia ser uma inserção tardia dessa mesma tradição. Mais especificamente, se 

                                                     
42 SCHORN, U. Rubeniten als exemplarische Aufrurer in Num 16f/Deut.11. Beiträge Zeitschrift fur die 
Alttestamentliche Wissenschaft. vol. 294,  p. 252. 
43 Cf. BUDD, P. J. Numbers, p. 180. 
44Cf. LEVINE, B. A. Numbers 1-20, p. 405-406. 
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Coré pertence à versão pré-sacerdotal (JE) como líder de um grupo de leigos, ou 

pertence à versão sacerdotal (P) como líder de um grupo de levitas. F.Ahuis45 trouxe 

à tona essas questões, deixando-as abertas a estudos posteriores. S. Lehming46 

representa uma resposta extrema à pergunta sobre a que estratos literários se deva 

atribuir a composição de Nm 16-17, e chegou a verificar oito estratos ou camadas 

literárias. O texto mais primitivo seria a história dos duzentos e cinquenta homens 

que se recusaram a participar da tomada da terra.47 Somente numa segunda etapa, 

Datã e Abiram são mencionados como aqueles que se revoltam contra a exigência 

de exclusividade dos levitas como sujeitos da revolta em 16,2-3ª.48  F. Ahuis49 vê a 

proposta de oito camadas literárias de S. Lehming como um argumento a favor do 

crescimento sucessivo do conteúdo de Nm 16 ao longo da transmissão oral. 

Atualmente os autores definem três tipos de elementos em 16,1-3: uma tradição 

antiga de Datã e Abiram, elementos sacerdotais sobre os duzentos e cinquenta 

líderes e elementos mais tardios atribuídos aos autores que entrelaçaram as duas 

tradições precedentes.50 Na última fase redacional, o levita Coré teria sido incluído. 

L. Schmidt 51  sugere quatro estágios redacionais: a) um relato pré-sacerdotal 

referente a Datã e Abiram; b) um relato sacerdotal sobre os 250 líderes; c) uma 

releitura sacerdotal introduzindo o personagem Coré; d) uma costura redacional 

final. Segundo ele, Coré seria anterior à última etapa de composição do texto, durante 

a qual teria sido efetuada a fusão do relato pré-sacerdotal e sacerdotal.  

Feita essa resenha histórica, observamos então mudanças na pesquisa. 

Admite-se atualmente o caráter compósito do texto, com diferentes fontes ou 

tradições, porém com maiores dificuldades de identificá-las nos detalhes, devido 

também ao aparecimento de modelos variados e até díspares. Há mudanças e 

                                                     
45 Cf. AHUIS, F. Autorität im Umbruch, p. 25. 
46 Cf. LEHMING, S. Versuch zu Num 16. Zeitschrift fur die alttestamentliche Wissenschaft, n. 74,  p. 
320. 
47 Cf. LEHMING, S.Versuch zu Num 16. Zeitschrift fur die alttestamentliche Wissenschaft, n. 74, p. 301-
303. 
48 Cf. LEHMING, S. Versuch zu Nm 16. Zeitschrift fur die alttestamentliche Wissenschaft, n. 74, p. 320. 
49 Cf. AHUIS, F.  Autorität im Umbruch, p. 24. 
50 AHUIS, F. Autorität im Umbruch, p. 24; AURELIUS, E. Der Furbitter Israels, p. 194-202; SCHORN, V. 
Rubeniten als exemplarische Aufruhrer in Num 16f/Deut.11. Beiträge Zeitschrift fur die 
Alttestamentliche Wissenschaft. vol. 294, p. 251. 
51  Cf. SCHMIDT, L. Studien zur Priesterschrift, Beträge Zeitschrift fur die alttestamentliche 
Wissenschaft, vol. 214, p. 113-179. O autor não menciona as datas das referidas camadas 
sacerdotais.   
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adaptações na linguagem, como é o caso dos nomes das siglas clássicas. A 

tendência é evitar o uso das siglas, assim a tradição de Datã e Abiram simplesmente 

é pré-sacerdotal e a história de Coré é sacerdotal com acréscimos posteriores.  

Em relação à tradição tardia de Coré e os levitas, preferem os autores falar de 

uma expansão redacional, ou alargamento da tradição sacerdotal.52 Outros veem o 

texto não como uma junção mecânica de diferentes estratos, mas positivamente 

como resultado de uma composição sacerdotal.53    

Admite-se a fusão de fontes diferentes no mesmo relato, porém seria no 

mínimo temerário estabelecer uma delimitação precisa do material provindo de uma 

fonte ou de outra, especialmente em textos corrompidos como Nm 16,1-3.54 Além do 

mais, devido à crise que se instalou, “dificilmente temos um modelo confiável para 

datar os textos do Pentateuco”. 55  Por isso, dada a incerteza da exegese do 

Pentateuco, alguns comentários relatam com brevidade os resultados das pesquisas 

de crítica de fonte, alegando que tal procedimento exegético é artificial e, muitas 

vezes, baseado mais no entendimento do intérprete do que nas evidências textuais.56 

Às vezes, até priva-se o relato de seu desígnio literário.57 Diante disso, será melhor 

utilizar com cautela o método histórico-crítico, de modo particular a crítica de fonte.  

Na medida do possível, é melhor trabalhar os métodos diacrônicos de forma 

integrada com os estudos sincrônicos ligados às ciências da linguagem.58  

                                                     
52 Cf. SCHORN, U. Rubeniten als exemplarische Aufrurer in Num 16f/Deut 11. Beiträge Zeitschrift fur 
die Alttestamentliche Wissenschaft. vol. 294, p. 251; SCHMIDT, L. Studien zur Priesterschrift, Beträge 
Zeitschrift fur die alttestamentliche Wissenschaft, vol. 214, p. 113-179. A propósito, nos últimos anos, 
aumentam os autores que falam de adições redacionais sucessivas (“Fortschreibung”) do Pentateuco, 
até chegar à fixação definitiva do texto canônico (cf. GARCIA LOPES, O Pentateuco, p. 289). 
53 Assim E. BLUM (Komposition des Priesterschrift, p. 229), prefere o termo “composição sacerdotal” 
e não documento sacerdotal.   
54 Opinião de  O. ARTUS (cf. Etudes sur le Livre des Nombres, p. 168). 
55  RENDTORFF, R. Das uberlieferungsgeschichtliche Problem des Pentateuch, p. 169, citado in:  
WENHAM, G. J. Números, p. 27. 
56 ASHLEY, T. R. The Book of Numbers, p. 302. 
57 Cf. WENHAM, G. B. Números, p. 23.149. 
58 Cf. GARCIA LOPES, F. O Pentateuco, p. 13. No prólogo do comentário, o autor se perguntava até que 
ponto deveria prescindir dos estudos histórico-críticos tão desprestigiados em alguns setores, ou se 
conviria apostar exclusivamente pelos estudos literários ou teológicos. F. Garcia Lopes preferiu antes 
integrar, na medida do possível, os estudos sincrônicos e diacrônicos na sua abordagem dos cinco 
primeiros livros da Bíblia. Apesar do fogo cruzado contra a crítica literária clássica, alguns autores 
recentes vieram em sua defesa. “Quem poderá contar – se pergunta H. J. Kraus – os nomes de todos 
os exegetas que dependem de Wellhausen nas questões decisivas de seu trabalho científico?” 
(KRAUS, H. J. Geschichte der historisch-kritischen Erforschung des Alten Testaments, Neukirchen-
Vluyn, 1982, p. 258s. 275, citado e comentado in: GARCIA LOPES, F. O Pentateuco, p. 38). E. W. 
Nicholson defende que a hipótese documentária, ainda que necessite de algumas revisões, é ainda a 
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 A seguir tratamos com mais detalhes do fundo histórico de Nm 16–17 

trazendo as diferentes opiniões dos críticos também sobre o contexto das tradições 

que formaram a história. Esses dados nos fornecem certo embasamento para 

entender o sentido do texto final num contexto histórico que julgamos provável 

conforme a opinião mais comum dos críticos. 

 

Considerações sobre a composição de Nm 16–17 

   

 a) A pesquisa diacrônica de Nm 16 explica sua composição por meio da fusão 

de uma antiga história de revolta de Datã e Abiram, que reúne tradições de 

murmuração e revolta da marcha no deserto, com a história de Coré, proveniente de 

um contexto sacerdotal mais tardio. O material sacerdotal incorporado em Nm 16–

17 transformou a afronta à autoridade de Moisés, por parte dos rubenitas, em um 

protesto de um grupo de levitas contra o direito exclusivo da família de Aarão ao 

sacerdócio. Trata-se de uma história que não é plenamente uniforme, uma vez que 

reúne grupos diferentes, com interesses diferentes em conflito contra Moisés e 

Aarão. A tradição de Datã e Abiram (Nm 16,12-15.25.27b-34) tem origem em uma 

fonte mais antiga, com influência deuteronomista, enquanto a edição levita forma 

uma camada relativamente recente.59  

b) Se, de um lado, a existência de diferentes estratos literários em Nm 16 –17, 

em parte, explica certos problemas de unidade, por outro, tal divisão em diferentes 

documentos, por atraente que seja, baseia-se muitas vezes em uma arbitrária 

fragmentação dos versículos, sem considerar a função de cada uma das partes em 

vista do sentido do texto final. Além do mais, tal divisão em diferentes documentos 

para explicar os problemas de composição é incerta devido ao estado fragmentário 

das tradições. Assim sendo, não será possível reconstruir a história de Datã e Abiram 

                                                     
que melhor explica o desenvolvimento do Pentateuco e que está longe de seu desaparecimento 
(NICHOLSON, E. W. The Pentateuch in Twentieth Century. The Legacy of Julius Wellhausen, Oxford, 
1998, citado e comentado in: GARCIA LOPES, F. O Pentateuco, p. 39, nota 24). 
59 Esse é o consenso desde A. Kuenen e J. Wellhausen (cf. SEEBASS, H. Numeri 10,11--22,1, p. 175). 
Com efeito, o texto final de Nm 16–17 é claramente caracterizado por um gênero literário e vocabulário 
próprio sacerdotal (uma composição sacerdotal como prefere E. Blum) e não apresenta indícios 
suficientes para a hipótese em favor de uma redação final pós-sacerdotal como sugerem  H. C. 
Schmidt e U. Schorn.  
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independente da história de Coré sem que se façam mudanças significativas no 

texto.60  

c) Será difícil também determinar com precisão as diferentes fases de 

composição. Mais do que junção de diferentes tradições, o texto pode ser fruto do 

desenvolvimento de uma história primitiva, que foi meditada e desenvolvida por 

novos enfoques em contextos diferentes.61 Sem ignorar a contribuição dos métodos 

diacrônicos na composição e possíveis camadas do texto, também reconhecendo 

seus limites, a pesquisa precisa avançar na abordagem dos elementos narrativos e 

estilísticos de cada unidade de Nm 16–17, em vista de realçar os elementos de 

unidade na construção do enredo e depois interpretá-lo.62  Se existem glosas ou 

interpolações, elas foram bem colocadas e revelam o esforço do autor em apresentar 

um enredo bem construído dramaticamente.63 A estrutura  proposta, bem como a 

análise das partes na sua relação com o todo, revelam a organização e a unidade de 

Nm 16–17.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                     
60 Cf. NOTH, M. Numbers, p. 121. 
61 Cf. DE VAULX, J. Les Nombres, p. 190-191.     
62  Para realçar a necessidade de outras abordagens do texto, convém citar o comentário de F. 
Crüsemann em relação a Nm 16–17: “É difícil encontrar coisas intrinsecamente excludentes nesse 
texto, colocadas tão imediatamente e diretamente lado a lado. Este seria o lugar em que a crítica 
literária se faz mais necessária, mas exatamente nestes textos ela não produziu nenhuma explicação 
convincente” (CRÜSEMANN, F.  A Torá, p. 491). 
63 Cf. LEVINE, B. A. Numbers 1-20, p. 405.  



 

 
 
 
 
  
 



 



 

 


