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APRESENTAÇÃO 

 

 

 Neste último número do ano, dedicado aos estudos bíblicos, temos cinco 

contribuições inéditas de nossos estudantes. 

 O artigo de abertura, “A presença de hinos no corpus paulinum: Abordagem 

histórica e perspectivas atuais”, é o primoroso trabalho de conclusão de nossa aluna e 

agora especialista em NT, Cynthia Muniz. O objetivo do texto é discorrer sobre a 

identificação de textos hínicos nos escritos paulinos, trazendo aspectos importantes para a 

contextualização do tema, seguido por um panorama do desenvolvimento dos estudos 

nessa área, incluindo algumas divergências importantes e discussões mais recentes nesse 

campo de estudo. 

 O segundo artigo também é fruto do labor de um dos nossos pós-graduados em 

NT, o Rev. Cássio Campos. O artigo “As moradas na casa do Pai: Compreendendo monai 

em João 14”, é uma análise do contexto histórico, literário e canônico, além de um estudo 

textual e de uma aplicação teológica da passagem. 

 O terceiro artigo, “Uma leitura teológica de Atos, em busca do significado da 

igreja como reino sacerdotal”, escrito pelo nosso pós-graduado, Rev. Otoniel Barbosa de 

Faria, tem como objetivo apresentar como, no livro de Atos, a igreja possui marcas de um 

reino sacerdotal inaugurado, e como inaugurado possui as características do reino de 

sacerdotes do Antigo testamento. 

 O quarto texto é uma contribuição de nossa lavra, “Paulo e as teorias sobre a 

separação entre Judaísmo e Cristianismo”, busca introduzir e ao mesmo tempo revisitar o 

debate sobre o papel (ou não) de Paulo na “separação dos caminhos” entre cristianismo e 

judaísmo. O texto está dividido em duas partes principais: em um primeiro momento, 

revisito a figura histórica de Saulo de Tarso, o fariseu, a fim de entender se a sua 

experiência no caminho de Damasco contribuiu para a separação entre a religião judaica e 

a religião cristã nos séculos seguintes. Em um segundo momento, apresento, de forma 

resumida, as principais teorias alternativas sobre a ruptura entre a religião cristã e a 

religião judaica que não tem como ponto de partida a influência direta do apóstolo. 

Por fim, a quinta contribuição é uma tradução inédita de um artigo do professor de 

NT, Andrew Rillera, feita pelo membro do nosso grupo (Ginosko) de estudos avançados 
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do NT, Pedro Silva. No artigo, “Tertium Genus ou Unidade Diádica? Investigação da 

Salvação Sociopolítica em Efésios” Rillera argumenta que Efésios 2:11–22 é 

frequentemente pensado para promover uma eclesiologia Tertium Genus (“terceira raça”) 

que envolve a crença de que a Torá foi abolida. O autor defenderá a tese contrária e 

apresentará as consequências de se sustentar um certo tipo de supersessionismo. 

Esperamos que os interessados nos estudos do NT encontrem neste número 

recursos e inspiração para continuar desbravando essa vasta floresta e esse profundo 

oceano que são os estudos bíblicos. 

 

 

Prof. Jairo Rivaldo da Silva 

Editor Chefe 
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PALAVRA DO DIRETOR DO STJE 

É com imensa satisfação que abro minha coluna na nossa nova edição da revista teológica 

do Seminário Jonathan Edwards. Assumo a partir do final deste ano corrente (2022), a 

direção do STJE, com a honra de suceder o Rev. Ary Queiroz que foi fundador desde 

Seminário e que deu boa fundamentação administrativa e teológica para a instituição. 

Meu desejo é que continuemos avançando em nosso labor teológico, que nosso Centro de 

Pós-Graduação também alargue suas tendas. Minha relação com o Seminário não é 

repentina, ao contrário desde seu início pude ministrar aulas magnas em aberturas de 

semestres letivos para turmas presenciais e posteriormente lecionar a convite do professor 

Jairo, na nossa primeira especialização em Teologia Filosófica, na turma presencial. De lá 

para cá, tivermos crescimento abençoado vindo pela mão do Senhor.  

Nesta edição de nossa revista, temos trabalhos feitos por nossos alunos, pesquisas 

interessantíssimas no Novo Testamento, o que nos enche de alegria e encorajamento para 

continuarmos trabalhando para dar bom conteúdo teológico para interessados em estudar 

conosco, seja na formação ministerial em teologia ou em nossas especializações. 

Continuamos prezando pela excelência acadêmica e pela piedade cristã. Que nossos 

estudos sempre sejam regados pelo desejo de agradarmos o Senhor, o Deus de todo 

conhecimento, tudo vem dele e deve voltar para ele como louvor a sua majestade e 

sabedoria. Deus seja louvado em nosso trabalho teológico, estudemos muito, trabalhemos 

muito em nossos projetos, mas sempre com essa finalidade, a glória de Deus.  

Quero finalizar falando um pouco sobre meu trabalho, para que nossos alunos e leitores 

possam localizar-se bem nesse período de sucessão na direção do nosso querido 

Seminário. Tenho trabalhando no ensino teológico desde 2012/2013, então são dez anos 

laborando na docência de teologia. Minha formação se dá em teologia (2010), jornalismo 

(2014), filosofia (2018). Concluo meu mestrado em estudos teológicos pelo Seminário 

Reformado de Miami no inicio de 2021 e agora caminhando para a fase final do 

doutorado pelo mesmo Seminário, cursando o programa de doutorado em ministério, com 

trabalho na área de teologia sistemática. Meus labores não se dão apenas na academia, 

mas paralelamente com a igreja, sou pastor congregacional e eleito no último dia 20 de 

Novembro, pastor titular da 1ª Igreja Evangélica e Congregacional de Caruaru, seguindo 

para este momento ministério com minha esposa e filho. Espero que tenhamos boa 
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caminhada juntos, estou aqui para servir ao Senhor e aos meus irmãos, Deus nos abençoe, 

e boa leitura! 

 

Pr. Thomas Magnum de Almeida 
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A presença de hinos no corpus paulinum: 

Abordagem histórica e perspectivas atuais 

 

 

Cynthia Muniz Soares
1
 

 

RESUMO: O povo de Deus é um povo que canta. Considerando toda a história do povo de Israel bem como 

a literatura do Antigo Testamento, que é repleta de salmos e cânticos de adoração a Deus, era de se esperar 

que a igreja cristã herdasse essa mesma tradição. Desde a década de 1920, uma série de estudiosos da crítica 

da forma, em especial nos textos paulinos, identificaram passagens que foram classificadas como hinos
. 
A 

proposta deste artigo é discorrer sobre a identificação de textos hínicos nos escritos paulinos, trazendo 

aspectos importantes para a contextualização do tema, seguido por um panorama do desenvolvimento dos 

estudos nessa área, incluindo algumas divergências importantes e discussões mais recentes nesse campo de 

estudo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Hinos, hinologia, cartas Paulinas, adoração. 

 

 

ABSTRACT: The people of God are people who sing. Considering the entire history of the people of Israel 

as well as the Old Testament literature, which is full of psalms and songs of worship to God, it was 

expected that the Christian church would inherit this same tradition. Since the 1920s, a series of scholars of 

form criticism, especially in Pauline texts, identified passages that were classified as hymns. The purpose of 

this article is to discuss the identification of hymnic texts in Pauline writings, bringing important aspects for 

the contextualization of the theme, followed by an overview of the development of studies in this area, 

including some important divergences and more recent discussions in this field of study. 

 

KEYWORDS: Hymns, hymnology, Pauline letters, worship. 

 

Introdução 

 O povo de Deus é um povo que canta. Isso é confirmado através das inúmeras 

alusões ao ato de cantar, ou alguma expressão equivalente, presentes no texto bíblico. A 

música, como arte e manifestação cultural, reflete o ethos, costumes e, principalmente no 

caso da música religiosa, as crenças de um grupo ou comunidade. Além disso, ela possui 

diversas funções, tais como expressão emocional, prazer estético, entretenimento, 

comunicação, representação simbólica, validação de instituições sociais e religiosas, 

integração social, além de contribuir para a continuidade e estabilidade da cultura 
                                                 
1 Mestranda em estudos bíblicos e teológicos do Novo Testamento pelo Seminário 
teológico Jonathan Edwards – STJE. Pós-graduada em Teologia do Novo Testamento 
pelo STJE/UNIFIL. Pós-graduanda em Teologia e Literatura Paulina pela Faculdade Unida 
de Vitória. Bacharel em Teologia pela Faculdade Teológica Sul Americana. Mestre em 
Saúde Pública pela FSP/USP. E-mail: cyn_biose@hotmail.com. 
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(MERRIAM, 1964, p. 222-225). Assim sendo, ela contribui para a formação da 

identidade de um povo, trazendo à memória fatos importantes da sua história que, quando 

cantados e relembrados, promovem nas novas gerações o senso de pertencimento e a 

continuidade daquela cultura, como é, por exemplo, o caso do saltério do Antigo 

Testamento. 

Assim como o Antigo Testamento contém os salmos e alguns cânticos isolados 

(e.g. o cântico de Moisés e Miriã em Êxodo 15:1-21 e o cântico de Débora em Juízes 5:2-

31), o Novo Testamento também contém diversos cânticos, além das inúmeras citações e 

alusões aos salmos. Desde a década de 1920, uma série de estudiosos da crítica da forma, 

em especial nos textos paulinos, identificaram passagens no Novo Testamento que foram 

classificadas como hinos
2
,
 
conforme veremos do decorrer deste estudo. É o caso de 

Filipenses 2:6-11, um dos textos mais estudados do Novo Testamento e, considerado por 

alguns, como o hino cristão mais antigo do qual temos conhecimento (BECKER, 2007, p. 

447).  

Considerando especificamente os hinos cristológicos paulinos, podemos afirmar 

que esses textos foram e ainda são objeto de extensas pesquisas e discussões na área de 

estudos do Novo Testamento, tendo em vista a sua importância para os estudos nas áreas 

da cristologia, eclesiologia e origens da adoração cristã, trazendo insights sobre as crenças 

e práticas litúrgicas das primeiras comunidades cristãs. 

É fascinante pensar em como os primeiros cristãos se reuniam como comunidade 

em adoração e sobre como desenvolveram sua percepção a respeito dos atos salvíficos de 

Deus realizados por meio da pessoa de Cristo, bem como a sua percepção a respeito de 

Cristo, que passou a ser também o alvo das orações, louvores e expressões de adoração e 

devoção. Esse mesmo interesse fez com que alguns nomes importantes como Ralph P. 

Martin, Martin Hengel, Jack T. Sanders e Larry Hurtado, entre outros, se dedicassem 

intensamente à essa área de pesquisa.  

 A proposta deste artigo é discorrer sobre a identificação de textos hínicos nos 

escritos paulinos. Começaremos trazendo aspectos importantes para a contextualização do 

tema no período da igreja neotestamentária, com foco especialmente das cartas de Paulo, 

seguido por um panorama do desenvolvimento dos estudos nessa área, incluindo algumas 

                                                 
2 O termo hino, segundo Bichsel (1992, p. 350) é derivado da palavra grega hymnos, que 
no grego clássico de Homero significa cântico de louvor em honra aos deuses, heróis ou 
conquistadores. 
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divergências importantes e discussões mais recentes, e por fim as novas possibilidades 

nesse campo de estudo. 

1. Entendendo o contexto das primeiras comunidades cristãs 

Ralph Martin (2012, p. 53) declara que “a igreja cristã nasceu em meio aos 

cânticos” enquanto McDonald e Porter (2000, p. 243, tradução nossa
3
) afirmam que “não 

há dúvida de que os primeiros cristãos levantaram suas vozes em louvor a Deus.” Ainda 

segundo Dunn (2010, p. 40) “é de considerável interesse a possibilidade de que o Novo 

Testamento contém alguns dos hinos ou cânticos originais cantados pelos primeiros 

cristãos”. Partindo dessas premissas, apresentaremos algumas informações relevantes 

para a compreensão do contexto das primeiras comunidades cristãs. 

 Considerando toda a história do povo de Israel bem como a literatura do Antigo 

Testamento, que é repleta de salmos e cânticos de adoração a Deus, era de se esperar que 

a igreja cristã herdasse essa mesma tradição. Temos, por exemplo, o relato de Jesus 

reunido com seus discípulos na ocasião da última ceia entoando hinos (Mt 26:30; Mc 

14:26) que, segundo a tradição, provavelmente tratava-se de um dos “salmos do Hallel”.
4
 

Essa e outras evidências indicam que os primeiros cristãos também usavam o saltério 

como seu hinário e como a base para a composição de novos hinos e cânticos de louvor 

(JIPP, c2022).   

Vários textos bíblicos evidenciam a prática dos primeiros cristãos de cantarem 

hinos, como por exemplo Atos 26:25 (“Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam 

orando e cantando hinos a Deus...”)
5
 e Tiago 5:13 (“...Há alguém que se sente feliz? Que 

ele cante louvores.”), já em um contexto eclesiástico, entre outros textos presentes nas 

cartas de Paulo e que serão mencionados no decorrer deste estudo.  

Além das evidências presentes no Novo Testamento também temos evidências 

externas, como por exemplo a carta que Plínio o Jovem, escreveu ao imperador Trajano, 

no início do segundo século (epístola 10.96), onde afirma que os cristãos tinham o 

costume de recitar cânticos a Jesus, 

                                                 
3 Todas as traduções das citações de material publicado em língua inglesa foram feitas 
pela autora deste artigo. 
4 Depois da refeição da Páscoa, era costume entoar os salmos do Hallel, que 
correspondem aos salmos 113-118, sendo que a música era um elemento comum nos 
banquetes antigos (Keener, 2017, p. 192). 
5 Todas as citações de textos bíblicos utilizadas neste artigo são da Nova Versão 
Internacional (NVI). 
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Eles sustentaram, no entanto, que tudo o que sua culpa ou erro 

envolvia era que eles estavam acostumados a se reunir na 

madrugada de um dia fixo, para cantar um hino antifonicamente a 

Cristo como a um Deus e se comprometer por um juramento, não 

para cometer algum crime, mas para evitar atos de roubo, 

banditismo e adultério, para não quebrar sua palavra e não reter o 

dinheiro depositado com eles quando solicitado (PLÍNIO, O 

JOVEM, 2006, p. 278-279). 

 

O próprio contexto greco-romano, no qual as primeiras comunidades cristãs 

estavam inseridas, tornaria comum esse tipo de prática religiosa, como afirma Joshua 

Jipp:  

 

Compartilhar uma refeição comum e oferecer sacrifícios, libações e 

orações a uma divindade, cantando um hino para honrar e adorar 

esse deus em particular, era uma prática comum para os antigos 

grupos religiosos do Mediterrâneo. Cantar um hino a um deus ou a 

um rei ou governante supremamente poderoso era considerado um 

ato de adoração, uma forma de conceder respeito e benefícios a 

alguém cujos atos poderosos eram dignos de honras divinas. 

(c2022). 

 

Além disso, Eduard Nordem (apud WU & PEARSON, 1997, p. 520) afirmou que 

“cantar hinos como louvor espontâneo às divindades em reuniões públicas, com ou sem 

instrumentos musicais, era uma prática comum de comunidades judaicas e pagãs muito 

antes do período do Novo Testamento”. 

Uma provável evidência do conhecimento de hinos de matriz greco-romana pelos 

cristãos é o texto de Atos 17:28 (como disseram alguns dos poetas de vocês: “Também 

somos descendência dele”) no qual Paulo está citando o nomeado hino a Zeus em Arato, 

Phaenomena v.5. (BRUCKER, 2014, p. 10). É interessante como Paulo utiliza essa 

citação para desenvolver seu argumento ao discursar contra a idolatria dos atenienses. 

Outra evidência dessa tradição está presente na obra “De vita contemplativa” de Fílon de 

Alexandria, na qual ele fornece uma descrição elaborada da composição e canto de hinos 
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entre um grupo de cristãos denominado por ele de “terapeutas”
6
 (GORDLEY, 2018, n.p). 

Entre os escritos pós-apostólicos vale a pena mencionar as Odes de Salomão (hinodia 

cristã datada entre a metade e final do segundo século) e os escritos de Inácio de 

Antioquia que é o primeiro dos pais a mencionar hinos ou cânticos em seus escritos (WU 

& PEARSON, 1997, p. 525). Todas essas informações fornecem o Sitz im Leben onde se 

desenvolveram as práticas litúrgicas, incluindo a composição e uso de hinos pelas 

primeiras comunidades cristã. Sobre a composição de hinos nessas primeiras 

comunidades, Ralph P. Martin afirma: 

O hino cristão característico surgiu da necessidade de proclamar: 1) 

a centralidade de Cristo no plano divino de salvação e sua relação 

singular com Deus; 2) o sentido verdadeiro da vida cristã como de 

excelência moral; e 3) a libertação dos fiéis de todas as formas de 

má religião e superstição que os fazem vítimas de temores e 

dúvidas (2008, p. 631). 

  

Por fim, ao analisar os escritos do Novo Testamento, os estudiosos identificaram 

uma série de cânticos e hinos. Podemos citar por exemplo, os cânticos da natividade de 

Lucas (1:46-55, 1:68-79, 2:14 e 2:29–32), os hinos em apocalipse, o prólogo de João (1:1-

14), hinos presentes nas epístolas (e.g. 1Pe 1:18-21; 2:21-25 e 3:18-21, Hb 1:3) e os 

diversos hinos e fragmentos de hinos presentes nas cartas de Paulo (MARTIN, 1967, 

p.19). A lista pode variar consideravelmente dependendo dos critérios adotados pelo 

pesquisador na identificação dessas passagens.  

 

2. Referências ao uso de cânticos e hinos nas cartas de Paulo 

 Ao todo, são atribuídas ao apóstolo Paulo a composição de 13 cartas
7
, sendo que 

algumas delas são consideradas como os textos de redação mais antiga do cânon do Novo 

                                                 
6 Que segundo Fílon, seriam uma comunidade de cristãos ascetas da cidade de 
Alexandria, no Egito, que teriam sido evangelizados por Marcos, companheiro de Pedro 
(CESARÉIA, 1999, p.63). 
7 Neste estudo não trataremos da questão da autoria das cartas uma vez que não é 
relevante para a discussão proposta. São consideradas autênticas, por grande parte dos 
estudiosos, as cartas 1Ts, Gl, 1Co, 2Co, Rm, Fp, Fm. As demais são consideradas 
deuteropaulinas (WEGNER, 2016, p.298).   
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Testamento. São cartas escritas para comunidades cristãs específicas, formadas por judeus 

e gentios, ou endereçadas à indivíduos (como é caso das epístolas pastorais e Filemom). 

Algumas das igrejas destinatárias foram plantadas e acompanhadas pelo próprio 

“Apóstolo dos gentios”.  

As epístolas foram enviadas para essas comunidades e certamente foram lidas nas 

suas reuniões. Essa característica torna o material do corpus paulinum uma importante 

fonte de estudos, fornecendo “insights” sobre a organização, práticas litúrgicas e 

características dessas primeiras comunidades cristãs, além dos estudos na área da 

cristologia. 

Sobre as comunidades destinatárias das cartas de Paulo, Ralph P. Martin afirma, 

  

As Igrejas paulinas que encontramos nas páginas do NT eram 

comunidades de culto formadas por homens e mulheres fiéis [...] É, 

portanto, de esperar que essas cartas contenham alguma alusão a 

uma parte específica do culto cristão, a saber, a adoração de Deus 

em cânticos religiosos, pois na base judaica e também no ethos 

religioso do mundo greco-romano os hinos a Deus ou aos deuses 

eram bem conhecidos (MARTIN, 2008, p. 629). 

Alguns dos textos mais importantes dessa temática, e que apontariam para o 

costume dos primeiros cristãos de cantarem hinos e salmos estão presentes cartas de 

Paulo. Em 1Co 14:15 temos: “Então, que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei 

com o entendimento; cantarei (ψαλῶ) com o espírito, mas também cantarei (ψαλῶ) com o 

entendimento.” Nesse texto Paulo faz referência a si próprio cantando, não se tratando 

especificamente de um contexto litúrgico. 

Porém, na mesma carta Paulo afirma em 1Co 14:26: “Quando vocês se reúnem, 

cada um de vocês tem um salmo (ψαλμὸν), ou uma palavra de instrução, uma revelação, 

uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja.” 

Conforme observa Hengel (2003, p.79), é interessante que Paulo coloque entre a lista de 

dons espirituais a serviço do culto o ato de cantar um salmo em primeiro lugar, o que 

levou Adolf Schlatter a acreditar que o culto era iniciado com a congregação cantando um 

salmo. Ralph P. Martin (1963, p.10) faz o mesmo questionamento e afirma que “se 

houver significância na ordem, a menção da salmodia no topo da lista poderia estar 

conectada com a adoração na sinagoga, que começa com uma nota de louvor”. 

Ainda sobre o mesmo texto, é interessante a afirmação de Adela Yarbro Collins: 
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O contexto deixa claro que por “salmo” aqui, Paulo não quis dizer 

um dos salmos canônicos. Esta admoestação nos dá um vislumbre 

valioso da atividade litúrgica criativa de alguns dos primeiros 

cristãos. Paulo alude claramente à prática de compor canções 

religiosas e apresentá-las na adoração comunitária (COLLINS, 

2003, p. 361). 

 

Há também o texto de Ef 5:19: “Falando entre si com salmos (ψαλμοῖς), hinos 

(ὕμνοις) e cânticos espirituais (ᾠδαῖς πνευματικαῖς), cantando e louvando de coração ao 

Senhor.” E por fim, a passagem paralela em Cl 3:16: “Habite ricamente em vocês a 

palavra de Cristo; ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e 

cantem salmos (ψαλμοῖς), hinos (ὕμνοις) e cânticos espirituais (ᾠδαῖς πνευματικαῖς) com 

gratidão a Deus em seus corações.” Vale ressaltar que esses textos são os únicos no Novo 

Testamento onde o termo hino (ὕμνοις) aparece, embora o verbo “cantando hinos” 

(ὑμνήσαντες) seja empregado em outros textos do Novo Testamento (LÖHR, 2014, p. 

165). 

Há uma discussão entre os pesquisadores se os termos utilizados por Paulo 

(salmos, hinos e cânticos espirituais) representariam categorias distintas de música. A 

respeito disso, McGowan afirma: 

  

A frase familiar “salmos, hinos e cânticos espirituais” é menos 

provável que se referira a três tipos específicos de música do que a 

três palavras ou frases combinadas para transmitir uma ideia 

complexa. As canções das primeiras assembleias cristãs poderiam, 

no entanto, ter incluído textos bíblicos, hinos tradicionais, e 

composições originais (MCGOWAN, 2014, p. 114). 

 

Já para Michael Bird, as diferenças entre os termos, embora difíceis de identificar, 

poderiam ser explicadas da seguinte forma: 

  

Um salmo (cf. 1Co 14:26) pode referir-se a um salmo bíblico 

cantado a capela, um hino (cf. At 16:25; Hb 2:12) pode incluir o 

acompanhamento de um instrumento musical e cânticos espirituais 
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(cf. Ap 5:9; 14:3; 15:3) poderia incluir formas mais extemporâneas 

ou mesmo extáticas de louvor melódico (BIRD, 2009, p. 109). 

 

Sobre essa questão Lincoln (1990, p. 346) afirma que provavelmente o uso dos 

termos reflita o apreço por Paulo por “empilhar sinônimos”, uma vez que os três termos 

são os mais comumente utilizados na Septuaginta para falar sobre música no contexto 

religioso, sendo intercambiáveis entre si. Além disso, propõe que o adjetivo “espiritual”, 

embora concorde em gênero apenas com o último dos termos, possa abranger a todos eles 

em caso de sinonímia.  

Para Collins (2003, p. 361) “é improvável que o texto se refira a três tipos de 

expressões litúrgicas aqui. Em vez disso, tomados em conjunto, os três termos 

representam toda a extensão do canto litúrgico”. Ela também afirma que a variedade de 

termos pode indicar a situação social pluralista das primeiras comunidades de cristãos. 

Embora boa parte dos estudiosos não faça uma diferenciação entre os termos, há 

alguns que propõem que possa tratar-se de categorias diferentes, como por exemplo 

Ralph P. Martin, 

 

As designações “salmos, hinos e cânticos espirituais” (i.e., cânticos 

inspirados pelo Espírito) podem bem se referir a tipos diferentes de 

composição. Os “salmos” baseiam-se em precedentes 

veterotestamentários; “hinos” podem bem ser um gênero 

especificamente cristão dedicado ao louvor do Senhor ressuscitado 

enquanto “cânticos do Espírito” refletem a explosão espontânea em 

extasiante louvor, ou um cântico com apelo exortativo (MARTIN, 

2008, p. 630) 

 

É interessante também a observação que Larry Hurtado faz a respeito dessas 

designações, 

Considero improvável que "salmos, hinos e cânticos espirituais" 

devam ser tomados como tipos nitidamente diferenciáveis do canto 

litúrgico em Cl 3.16-17 e Ef 5.18-20. Mas é bem possível que 

"cânticos espirituais" se refira especificamente a canções 

espontâneas consideradas inspiradas (como a profecia) pelo 

Espírito. "Salmos" e "hinos" podem muito bem incluir cantar 
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salmos bíblicos que desde o início eram interpretados 

cristologicamente (HURTADO, 2017, p. 206). 

 

Comentando sobre o contexto cultural dessas passagens, David A. deSilva (2000, 

n.p) destaca aspectos da educação dos coríntios que incluiria a leitura de poesia e o ato de 

cantar hinos aos deuses, como uma forma de cultivar piedade e a ética dominante naquela 

cultura. Para ele, Paulo esperava esse mesmo conhecimento e comportamento dos 

membros da comunidade de Corinto e Colosso, encorajando-os de modo que eles 

participassem das reuniões com hinos, sejam eles memorizados ou composições autorais 

de ordem musical e poética em honra a Deus.  

Ainda sobre essas mesmas passagens, Gordon Fee faz algumas observações do 

ponto de vista cristológico, 

 

Paulo quase que incidentalmente lembra aos crentes de Colossos 

que os hinos cantados no culto cristão continham a mensagem 

sobre Cristo como sua ênfase principal [...]. Portanto, a música está 

no centro da adoração cristã desde o princípio, e esse cantar era 

cheio de uma Cristologia pressuposta. Hinos como aqueles 

preservados no Saltério que eram tanto “para”, quanto “sobre” 

Yahweh eram, agora, cantados (aparentemente de forma exclusiva) 

para e sobre Cristo Jesus (FEE, 2021, p. 47-48).  

Na passagem gêmea em Efésios 5.18,19, a exortação passa para o 

entoar de cânticos a Cristo. O contexto da adoração bidimensional 

aqui expressa e pressuposta na passagem de Colossenses - hinos 

que eram, ao mesmo tempo, direcionados para a Divindade e 

didáticos para os participantes - encontra-se no Saltério (ibid, p. 

49). 

 

Para Fee (ibid, p. 49) “Nas igrejas paulinas, mais especificamente, Cristo costuma 

assumir a dupla função de ser tanto a pessoa para a qual os cânticos eram dirigidos como 

a pessoa sobre quem os cânticos eram feitos”.  

 Apesar disso, vale ressaltar que segundo Fletcher-Louis (2015, p. 18), Paulo não 

registra em suas cartas hinos à Cristo, mas apenas hinos sobre Cristo, o que pode ser 

explicado pelo contexto literário das cartas de Paulo, no qual torna-se mais apropriado 
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uso do material hínico na terceira pessoa ao invés da segunda pessoa ou do vocativo, uma 

vez que Paulo está escrevendo para uma comunidade e não para indivíduos.  

De fato, há algumas divergências importantes entre os estudiosos a respeito das 

origens da devoção a Jesus, sendo que os escritos paulinos são textos-chave no 

desenvolvimento dessa temática. Porém tais discussões não fazem parte do escopo deste 

trabalho.
8
 

 

3. A identificação de material hínico no Corpus Paulinum 

 

Como explica Brucker (2014, p.1) o interesse no estudo dos hinos presentes do 

Novo Testamento está ligado ao surgimento da crítica da forma (Formgeschichte). Apesar 

dos trabalhos de Johannes Weiss
9
, Eduard Norden

10
 e Josef Kroll

11
, é Ernst Lohmeyer

12
 

que inaugura as pesquisas nessa área por meio do seu estudo no texto de Fp 2:5-11.  Ele 

apontou o hino como uma composição pré-paulina de origem aramaico-cristã e foi o 

pioneiro na tarefa de propor uma divisão do hino em estrofes. Para Lohmeyer o hino 

pertencia à liturgia eucarística da comunidade cristã em Jerusalém e referiu-se à passagem 

como “ein carmen Christi in strengem Sinne” (um hino para cristo em sentido estrito), 

aludindo a já citada carta de Plínio a Trajano (COLLINS, 2003, p.363-364). 

Seu trabalho influenciou nomes como Ernst Käsemann, Joachim Jeremias, Martin 

Hengel, Ralph P. Martin entre outros.  Käsemann
13

 publicou um trabalho no qual 

ofereceu uma resposta ao trabalho de Lohmeyer apontando uma origem helenística-

                                                 
8 Para tratamentos recentes sobre esse tema veja Michael Bird (Jesus among the Gods, 
2022), Richard Bauckham (Jesus and the God of Israel, 2008) e Crispin Fletcher-Louis 
(Jesus Monotheism, 2015). 
9 Em Beiträge zur Paulinischen Rhetorik, 1897. Segundo Fitzmeyer (1988, p. 470) Weiss 
foi o primeiro a perceber a estrutura retórica em Fp 2:6-11, com paralelismo rítmico e 
simétrico. 
10 Norden, E. Agnostos Theos: Untersuchungen Zur Formengeschichte religioser, 1913. 
Segundo Peppard (2008, p. 325), a identificação de pronome relativo como um indicador 
de passagens poéticas ou hínicas no Novo Testamento parece ter começado com o 
estudo de Norden. 
11 Em Die christliche Hymnodik bis zu Klemens von Alexandreia, 1921/22. Segundo 
Hurtado (2017, p.779) Kroll observou que a hinódia cristã nos dois primeiros séculos 
falava quase inteiramente sobre Jesus. 
12 Em Kyrios Jesus: Eine Untersuchung zu Phil. 2,5-11, 1927–28. 
13 Em Kritische Analyse von Phil 2.5-11, 1950. 
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gnóstica para o hino, especificamente com raízes no mito do “primeiro-homem-salvador”, 

apesar de concordar com Lohmeyer em vários aspectos tais como o fato de ser realmente 

um hino, de que ele é pré-paulino, de que pode ser dividido em 6 estrofes e de que foi 

inserido por Paulo na carta com a intenção de atender às suas ênfases (CULLMANN, 

2002, p. 221; GORDLEY, 2018).  

Desde então, vários estudos foram desenvolvidos sobre esse mesmo texto, como 

por exemplo o livro de Ralph P. Martin “Carmen Christi” de 1967, além de outros 

trabalhos importantes em passagens como Cl 1:15-20 e 1Tm 3:16. Esses estudos 

apresentaram diversas formas de organização estrófica dos textos, com grande variação 

entre autores. De maneira geral, Martin e Hurtado, entre outros estudiosos, afirmam que 

os hinos presentes no corpus paulinum não seriam composições de Paulo, mas sim 

citações ou incorporações de hinos já conhecidos pela comunidade (material pré-paulino) 

com algumas modificações ou adições, principalmente de caráter cristológico. Além disso 

houve a tentativa de identificar o contexto dessas passagens, muitas vezes com 

conclusões divergentes (origem judaica, greco-romana, influência gnóstica etc...)
14

. Sobre 

esse tema, Paul Bradshaw afirma: 

  

Alguns estudiosos tentaram não apenas identificar passagens como 

material hínico, mas também classificá-los como sendo: 

Composições judaicas com pouca ou nenhuma edição cristã; 

Redações cristãs de originais judaicos; Composições helenísticas 

pré-cristãs; ou composições puramente cristãs, embora talvez 

influenciadas por tradições judaicas ou outras (BRADSHAW, 

2002, p. 58). 

 

Desde a publicação desses estudos seminais, vários critérios foram estabelecidos 

para a identificação de hínos no texto bíblico, considerando aspectos linguísticos e 

estilísticos, bem como sua diferenciação de outros tipos de gêneros literários litúrgicos 

                                                 
14 Gordon Fee (2022, p. 47) elenca uma série de contextos propostos por diversos 
autores para o hino de filipenses: a) Judaísmo heterodoxo (Lohmeyer); b) Mito iraniano 
do Redentor Celestial (Beare); Gnosticismo helenístico e pré-cristão (Käsemann); d) 
Gnosticismo judaico (J. A. Sanders); e) Passagens do Servo no AT (Coppens, Moule, 
Strimple); f) Relato de Adão em Gênesis (Murphy-O’Connor, Dunn); g) Especulação de 
sabedoria judaica helenística (Georgi). 
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que estão presentes também no texto do Novo Testamento, tais como eulogias, 

doxologias, homologias e fórmulas batismais.
15

 

Uma lista desses critérios amplamente citada é a elaborada por Stauffer
16

. Ela é 

citada por pesquisadores como Ralph. P. Martin e David Aune, entre outros. Segue, 

portanto, a lista de critérios para identificação de hinos de Stauffer, modificada por 

Matthew Gordley: 

1. Eles são frequentemente inseridos e introduzidos por palavras 

como "entregar", “crer” ou “confessar” (veja Rm 10:9). 

2. Eles são frequentemente marcados por deslocamentos 

contextuais (e.g., 1Tm 3:16). 

3. Eles muitas vezes não se encaixam sintaticamente no contexto 

(e.g., Ap 1:4). 

4. Eles geralmente exibem um uso linguístico, terminologia ou 

estilo diferente de seus contextos (e.g., 1Co 16:22). 

5. Às vezes, eles repetem a mesma fórmula de forma muito 

semelhante (e.g., 2Co 5:21). 

6. Eles geralmente exibem sintaxe simples, evitando partículas, 

conjunções, construções complicadas, preferindo a parataxe à 

hipotaxe, e o pensamento procede por tese em vez de argumento 

(e.g., At 4:10). 

7. Freqüentemente destacam-se pela construção estilística; isto é, 

eles favorecem o estilo antitético ou anáforo (e.g., 1Tm 3:16). 

8. Eles são muitas vezes rítmicos na forma, pelo número de 

acentos ou mesmo palavras (e.g., 1Co 15:3). 

9. Eles são frequentemente organizados em linhas e estrofes (e.g., 

Cl 1:15-20). 

10. Eles são frequentemente marcados por sua preferência por 

aposições e substantivos predicados (e.g., Ign. Ef. 7.2). 

11. Eles freqüentemente favorecem particípios e orações relativas 

(e.g., Rm 1:3) (GORDLEY, 2018, n.p). 

 

Outro trabalho frequentemente mencionado é o de Gloer (1984) que elaborou uma 

longa lista de critérios de natureza estilística e sintática, não somente para a identificação 

de hinos, mas também para permitir a diferenciação entre hinos e homologias (confissões 

cristãs). A figura abaixo é adaptada do seu artigo: 

                                                 
15 Eulogias representam votos de bençãos (e.g., 2Co 1:3-4). Doxologias são expressões 
de glorificação a Deus (e.g., Rm 11:36). Homologias são confissões de fé (WEGNER, 
2016, p. 262-263). 
16 Em Ethelbert Stauffer, New Testament Theology, 1956. 
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Figura 1 – Critérios básicos para identificação de hinos e homologias. Adaptado e 

traduzido de W. Hullit Gloer (1984, p. 132) 

 

Empregando critérios como os que já foram mencionados, pesquisadores 

identificaram diversos hinos ou fragmentos de hinos nas cartas de Paulo. Os mais citados 

e amplamente aceitos são: Fp 2:6-11, Cl 1:15-20, 1Tm 3:16 e Ef 5:14. Além desses, 

alguns estudiosos identificam hinos ou fragmentos de hinos em Ef 1:3-12, 1:20-23, 2:14-

18, 3:16 (WEGNER, 2016, p. 261). Segundo Gordley (2018, n.p) “as análises dessas 

passagens incluem discussões mais ou menos extensas sobre a natureza do texto. Muitas 

vezes, um esboço das principais características hínicas foi considerado suficiente para 

explicar por que a passagem foi vista dessa maneira.” 

 Também vale a pena citar a classificação do material hínico paulino conforme 

proposta por Ralph P. Martin (2008, p.631-633) que os agrupa em: Sacramentais (Ef 

2:12-19, Ef 5:14 e Tt 3:4-7), Meditativos (Ef 1:3-14), Confessionais (2Tm 2:11-13), 

Cristológicos (Fp 2:6-11, Cl 1:15-20 e 1Tm 3:16) e parenéticos (Fp 2:5-11).
17

 

 

4. Algumas abordagens mais críticas ao tema 

 

                                                 
17 Reumann (1984) sugere que filipenses 3:20-21 pode ser um fragmento de hino. 
Menos comum é a sugestão de que 1Co 13 também é um hino, embora alguns utilizem 
essa denominação, como por exemplo Harnack (1911). 



Revista Teológica Jonathan Edwards II, No 4 (2022): 8-32 

21 

 

 É fato que os pesquisadores reconhecem diversas dificuldades na análise desses 

textos, como veremos a partir de agora. Nas últimas décadas uma série de estudiosos 

começaram a publicar pesquisas com abordagem crítica, questionando muitos 

pressupostos e principalmente os critérios metodológicos utilizados na identificação de 

hinos. A seguir, serão apresentados alguns insights a respeitos dessas discussões.
18

 

 Quanto à afirmação, por exemplo, de que tais hinos seriam composições pré-

paulinas conhecidas pelas comunidades cristãs, temos Michael J. Gorman que admite a 

possibilidade de que Paulo faz uso de materiais diversos na composição de suas cartas, 

embora não desconsidere as opiniões divergentes e mais recentes. Ele afirma que, 

Ironicamente, porém, parece que Paulo às vezes cita, ou talvez 

parafraseie, partes de credos, hinos ou poemas e outras breves 

confissões de fé das igrejas primitivas para resumir seu próprio 

evangelho. Ao citar tais materiais, Paulo os afirma e os reutiliza 

criativamente para os seus propósitos particulares. Esses primeiros 

fragmentos litúrgicos nos fornecem um esboço do evangelho do 

cristianismo primitivo e paulino (GORMAN, 2016, n.p). 

 

Entretanto, há vozes discordantes como Richard Bauckham (2008, p. 41) que 

afirma o seguinte sobre o hino em filipenses: “Contra a opinião da maioria de que a 

passagem é um hino pré-paulino, estou inclinado a pensar que o próprio Paulo o compôs”. 

Nessa mesma linha, segue a  afirmação de Goulder, 

É uma pena que a busca por hinos pré-paulinos tenha levado tantas 

vezes à negação de que Paulo escreveu 2:6:11. Não só o modo de 

desenvolvimento a partir de um requisito ético está de acordo com a 

doutrina da imitação de Cristo, como a linguagem é seu próprio 

idioma [...]. Muito da doutrina é do proprio Paulo [...]. Deveríamos 

ver em 2:6-11 a obra-prima de despedida do apóstolo, sua 

eloquência despertada pela última vez (GOULDER, 1997, p. 538). 

 

Douglas A. Campbell compartilha do mesmo ponto de vista e afirma, 

Os estudiosos há muito detectaram algo incomum sobre este 

parágrafo. A prosa que Paulo usa, evidente mesmo na 

tradução, é uma série densa de cláusulas. Por causa disso, 

                                                 
18 Vale lembrar que a maioria dos estudos nessa área são sobre o texto de Fp 2:6-11. 



A presença de hinos no corpus paulinum: Abordagem histórica e perspectivas atuais 

22 
 

alguns têm pensado que Paulo está reproduzindo um 

importante credo ou hino composto pela igreja primitiva. 

Mas tanto o vocabulário quanto a mensagem da passagem 

são típicos do próprio Paulo. Então, uma explicação melhor 

é que o próprio Paulo compôs o parágrafo, muito 

possivelmente como uma canção, assim como ele 

recomenda em 1Co 14:26 e Cl 3:16. E como todas as boas 

músicas, essa música conta uma história – e uma história 

deve ser contada para falar personagem Jesus 

(CAMPBELL, 2020, p.127). 

 

Além das questões da autoria paulina dos materiais hínicos, a tentativa de dividir 

tais hinos em estrofes mostrou-se uma tarefa igualmente complicada dada a variedade de 

propostas que podem ser encontradas nos trabalhos publicados, por exemplo, sobre o 

mesmo hino em Filipenses. Sobre isso é interessante citar as afirmações de Morna D. 

Hooker, 

Desde que Lohmeyer fez sua análise dessas linhas, tentativas foram 

feitas para estabelecer a estrutura da passagem. O fato de que 

diferentes estudiosos produzem diferentes estruturas poéticas nos 

faz hesitar um pouco sobre o valor desse exercício. Eu mesma 

produzi seis ou sete análises diferentes – e achei cada uma delas 

convincente na época! (1975, p. 157). 

 

Apesar dessa constatação, Hooker apresenta em seu artigo mais uma proposta de 

divisão estrófica. Ela também faz algumas observações sobre as dificuldades na análise 

do texto,  

Uma de nossas dificuldades é saber o que estamos procurando. Se 

esta passagem é poesia, certamente não é poesia grega, é então uma 

tradução de um hino aramaico? [...] Uma das dificuldades é que a 

passagem como a temos nunca se encaixa realmente nos padrões 

que os comentaristas tentam empurrá-la. Eles, portanto, extirpam 

certas linhas como glosas Paulinas. Mas há uma circularidade 

perigosa nesse tipo de método; eu suspeito que frequentemente 

aqueles que analisam as linhas decidiram que palavras são glosas 

Paulinas antes de iniciar sua análise poética (ibid). 
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É interessante citar também a abordagem crítica presente no livro de Charles 

Moule que afirma,  

[...] Muitas outras passagens têm sido consideradas como hinos 

[...]. Na realidade, contudo, os critérios não são convincentes. Estas 

passagens podem ou não ser estróficas, isto é, simétricas e 

equilibradas em suas linhas ou em seu ritmo. Ninguém demonstrou 

decisivamente que elas são assim. Mesmo se não fossem realmente, 

elas podiam ainda ter sido cantadas, tal como os salmos e outros 

textos irregulares ou sem metrificação, em português, podem ser 

cantados. Mas quem pode provar que eram hinos? (MOULE, 1979, 

p. 38).  

 

Já Michael Peppard, uma voz mais recente nessas discussões, faz a seguinte 

afirmação a respeito dos critérios para identificação de hinos:  

Ainda não surgiu um método para identificar poesia ou hinos no 

Novo Testamento que poderia ser considerado científico, e por 

‘científico’ eu quero dizer principalmente um tipo de pesquisa cujos 

resultados são repetíveis quando aplicados por pessoas diferentes 

nos mesmos textos (PEPPARD, 2008, p. 323). 

 

Além disso, ao falar sobre o trabalho de Gloer (já mencionado anteriormente neste 

artigo), ele faz uma crítica sobre a quantidade desses critérios na qual afirma que “foram 

tantos os critérios propostos para a identificação de hinos no Novo Testamento que 

ninguém poderia usar os critérios, a menos que já saiba em quais textos usá-los!” (ibid, p. 

322). 

Em seu artigo sobre o hino de Filipenses, Justnes (2017, p. 410) afirma que “nas 

últimas duas décadas, um número crescente de estudiosos tem argumentado - alguns deles 

de forma bastante convincente - que Fp 2:6–11 não é um cântico, um salmo ou um hino 

destinado a ser cantado”. Ele afirma, numa abordagem bastante crítica que “a indústria de 

caça aos hinos” está morrendo” (ibid). Ele também afirma que mediante o 

desenvolvimento dessas novas abordagens “não seria mais viável utilizar textos como 

1Co 14:15;26, Cl 3:16, Ef 5:19 e Plínio para fornecer um contexto, um milieu textual ou 

mesmo um Sitz im Leben para Fp 2:6–11 ou mesmo Cl 1:15–20”, pois esses textos apenas 

confirmam que havia canto na igreja primitiva (ibid, pg. 411).  
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Por fim, o mesmo autor desenvolve sua argumentação assumindo que foi o 

trabalho de Lohmeyer que influenciou os trabalhos e a cristologia dos três mais 

importantes autores que trabalharam naquilo que ele chama de “indústria de hinos”, que 

são Ralph P. Martin, Larry Hurtado e Martin Hengel (ibid, p. 412). Ele conclui que 

Lohmeyer praticamente “cria” o hino cristológico em filipenses e afirma que “o que 

muitos deles leram como produto de um compositor cristão primitivo, cheio do Espírito, 

era na realidade uma composição feita por um brilhante professor alemão usando 

ferramentas de crítica da forma” (ibid, p. 424).  

O trabalho de Justnes também aborda as dificuldades com a terminologia “hino”, 

afirmando que o termo pode ser utilizado com uma gama de significados. Apesar de não 

se aprofundar na discussão, ele enfatiza algumas distinções importantes que são “(1) 

hinos feitos, emanados ou inspirados por um cenário de culto e (2) outros tipos de hinos, 

ou seja, o que talvez poderíamos chamar de ‘hinos com modificações’: hinos em prosa (às 

vezes sinônimo de prosa elevada), encomia, hinos subversivos
19
, etc.” (ibid, p. 413).  

Para ajudar na compreensão dessas definições vale mencionar Edsall e 

Strawbridge que oferecem uma explicação da terminologia, 

  

Mais comumente na literatura grega, o termo ὕμνος refere-se a uma 

canção em louvor a um deus ou outra figura divina. composta em 

uma métrica poética e comumente associado a atividades de culto, 

embora também possa incluir hinos para devoção privada. Em 

segundo lugar, e mais amplamente, o termo “hino” poderia ser 

usado para designar qualquer canção de louvor a um deus, 

incluindo aqueles sem métrica. Em um senso técnico então estaria 

na categoria de “hinos em prosa” (EDSALL & STRAWBRIDGE, 

2015, p. 296).  

 

                                                 
19 Em Martin & Nash (2015, p. 90) o termo hinos subversivos é explicado pelo fato de 
que as noções convencionais, greco-romanas de honra e vergonha, que são típicas do 
gênero hymnos, são invertidas quando Cristo, em Filipenses, é elogiado justamente por 
asumir posições vegonhosas de humildade e serviço. Essa terminologia será usada em 
algumas publicações que enfatizam o caráter anti-imperial desses hinos, como por 
exemplo “Jesus Is Lord, Caesar Is Not” de Scot McKnight e Joseph Modica e “Songs of 
resistance” de Alan Streett. 
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Sobre o termo encomia (que na retórica é uma composição em prosa, um discurso 

de louvor) e sua diferenciação de “hino”,  Gordley (2018, n.p) afirma que os termos “às 

vezes podem ser distinguidos um do outro, e às vezes não. Por exemplo, Platão e outros 

fizeram uma distinção entre encomion e hymnos com base no assunto sendo elogiado, se 

era humano ou divino.” Entretanto, Michael Bird (2022, n.p) afirma que “também é 

verdade que hinos aos deuses e encomias aos reis não são distinguidos em sua forma, e a 

diferença entre eles é tênue”. 

Em sua análise de Filipenses 2:6-11, Adela Y. Collins considera apropriado o uso 

dos termos hino em prosa ou encomia para classificá-lo e faz alguns apontamentos 

interessantes, 

A hipótese de que Fp 2:6-11 é um hino em prosa ou uma breve 

encomia em prosa rítmica e que compara Jesus favoravelmente com 

governantes típicos levanta possibilidades intrigantes sobre sua 

configuração e propósito. Nos períodos helenístico e romano, hinos 

em prosa às divindades tornaram-se cada vez mais importantes e a 

responsabilidade para compô-los foi atribuído àqueles que 

possuíam o cargo ou a posição honorária de θεολóγoς (COLLINS, 

2003, p. 371). 

[...] o termo foi usado para tais funcionários nos cultos imperiais 

em Pérgamo, Éfeso e Esmirna. Visto que Paulo passou um período 

de tempo em Éfeso, é provável que ele estivesse familiarizado com 

a escrita de hinos em prosa ou encomia em homenagem ao 

imperador (ibid). 

 

Ela conclui afirmando que Paulo, 

Por causa do evangelho, adaptou a forma do hino em prosa grega 

para instruir os filipenses em termos culturais familiares a eles. 

Antes de se voltarem pra Cristo, eles tinham seus θεολόγοι [...] 

essas veneráveis tradições podem ter inspirado Paulo a tornar-se um 

Χριστολόγοι (ibid, p. 372).  

 

Nessa mesma linha, Joshua Jipp, em sua análise do hino de Colossenses, afirma o 

seguinte, 

Meu argumento em relação a Colossenses 1:15-20 é que o texto é 

uma encomia [...] escrita para louvar o rei messiânico que, em 
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ampla concordância com a antiga ideologia da realeza: (a) é o eleito 

de Deus vice-regente real (davídico), que (b) cria, sustenta e 

governa criação, e (c) governa sobre seu povo e estabelece a paz 

entre eles e Deus reconciliando todo o cosmos com Deus (JIPP, 

2015, p. 100).  

 

Lidando com essas abordagens mais recentes e críticas sobre o tema, Matthew 

Gordley (2018, n.p) apresenta sua definição de hinos como “composições curtas que têm 

seu foco no louvor ao divino, endereçados em segunda ou terceira pessoa descrevendo as 

ações e atributos daquele que está sendo louvado, em prosa elevada ou estilo poético”.  

É fato que na maioria dos comentários bíblicos, introduções ao Novo Testamento 

e demais publicações que lidam com os textos paulinos, ainda prevalece a prática de 

denominar tais passagens das cartas de Paulo como hinos, embora muitos autores 

reconheçam o uso genérico do termo frente às complexidades já mencionadas das 

discussões mais recentes.   

Vale mencionar a afirmação de Michael J. Gorman sobre o hino de filipenses, 

 

A primeira edição deste livro o chamou de hino; alguns se referem 

a ele como um “hino em prosa”. Às vezes é considerado uma 

encomia, ou tributo [...]. Eu usarei termos como “história”, 

“drama”, “poema”, “história poética”, “poema de Cristo” e até 

mesmo “evangelho” de forma intercambiável. Se for também um 

hino, nenhuma dessas outras designações é invalidada (GORMAN, 

2016, n.p). 

 

No que se refere a possibilidade que os hinos paulinos fossem conhecidos e 

cantados pelos primeiros cristãos, vale mencionar o trabalho de Edsall & Strawbridge que 

destaca a importância de se considerar a recepção da patrística na análise desses textos. 

Eles afirmam, 

A recepção patrística, portanto, oferece suporte e evidência para a 

identificação de um texto além da busca por critérios ou 

marcadores particulares de um hino, já que esta recepção nos 

permite examinar o conteúdo e o contexto de como uma passagem 

foi usado nas primeiras obras cristãs. Assim, se textos como Cl 
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1.15-20 e Fp 2.6-11 foram entendidos como hinos pelos primeiros 

cristãos, podemos esperar encontrar evidências para tal 

compreensão em seus escritos existentes (2015, p. 301).  

 

Eles concluem, após a análise de vários escritos da patrística que a recepção inicial 

desses textos não pode determinar se eles existiram ou não como hinos, deixando-nos 

com um silêncio nesse sentido (ibid, p. 305).  

Por fim, considerando as complexidades sobre o tema, Lynn Cohick faz os 

seguintes apontamentos em seu comentário sobre o hino de Filipenses,   

A passagem é conhecida como o “hino de Cristo” porque sua 

estrutura tem um ritmo poético e flui para isso. “Todos concordam 

que linguagem exaltada, lírica, quase credal é empregada nestes 

versos.”A tensão surge na definição de “hino”, pois não temos 

evidências de uma forma ou de outra que esta passagem foi cantada 

ou recitada nas igrejas paulinas. Sabemos que os cristãos cantavam 

hinos em suas reuniões (Ef 5:19), por isso não é impossível que esta 

passagem era também integrada ao culto da igreja. No entanto, a 

falta de provas específicas levou alguns a sugerir que “poema”
20

 é 

uma descrição melhor do passagem lírica (2013, n.p).  

 

 

Conclusão 

 O presente estudo teve como finalidade apresentar o contexto e desenvolvimentos 

dos estudos na identificação de material hínico presente no corpus paulinum bem como 

algumas discussões e perspectivas mais recentes.  

Fica claro que, apesar dos trabalhos iniciais e bastante entusiastas sobre o tema 

apontarem a presença de hinos nas cartas de Paulo, que teriam sido conhecidos das 

comunidades paulinas e inseridos por Paulo em suas cartas, há uma série de 

complexidades que precisam ser levadas em consideração quanto aos critérios de 

classificação e mesmo da identificação desse tipo de literatura. Apesar disso, muitos 

                                                 
20 Esse é o caso por exemplo de N. T. Wright em sua análise de Colossenses na obra The 
Climax of the Covenant: Christ and the Law in Pauline Theology, 1991. 
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estudiosos atuais seguem considerando a possibilidade de que Paulo utiliza e adapta 

material litúrgico primitivo em suas cartas com finalidades retóricas e parenéticas. 

 Além disso, é necessário admitir que não há evidências suficientes, seja no texto 

bíblico ou mesmo na literatura patrística, que nos permitam afirmar que de fato esses 

“hinos” eram conhecidos e até mesmo cantados pelos membros das comunidades 

paulinas, de modo que permanecemos com uma série de interrogações.  

 A variedade de abordagens a respeito da estrutura estrófica ou mesmo do contexto 

desses textos apontam para a dificuldade dessa tarefa, o que Gordon Fee (1993, p. 35) 

denomina de possível “irrelevância” desse exercício. Além disso, é possível que a autoria 

dos hinos presentes nas cartas de Paulo seja paulina, ou ainda dos membros da “escola 

paulina” no caso das cartas disputadas, utilizando um estilo literário bem conhecido de 

sua época, como a encomia por exemplo.  

 Apesar da grande quantidade de trabalhos já publicados, estudiosos continuam se 

dedicando ao estudo dessas passagens, principalmente dada sua importância cristológica. 

Como sugestão, novas pesquisas nesse campo de estudo poderiam incluir a análise dos 

hinos do Novo Testamento em diálogo com os textos encontrados nas comunidades de 

Qumran, como os salmos de Salomão por exemplo, ou mesmo com as inscrições e hinos 

em homenagem aos imperadores romanos
21

, além de outros estudos na área de 

intertextualidade. As abordagens anti-imperiais dos hinos e escritos paulinos também tem 

sido objeto de estudo em diversas publicações recentes, indicando mais um campo 

promissor de pesquisas.
22

 
23
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Resumo: Este artigo aborda o significado das muitas moradas na casa do Pai anunciadas por Jesus em 

João 14.1-4. O trabalho apresenta uma análise do contexto histórico, literário e canônico, um estudo textual 

e uma aplicação teológica da passagem. O pressuposto básico é que as moradas na casa do Pai são tanto 

uma referência ao lar celestial aguardado, quanto o gozo imediato que contempla a presença do Pai pela fé. 

Jesus foi à cruz e levou consigo todos os crentes, tornando-se verdadeiro templo espiritual, no qual nos 

abrigamos e adoramos a Deus. 

 

Palavras Chave: Moradas. Casa do Pai. Monai. Vinda de Cristo. 

 

Abstract: This article addresses the significance of the many dwelling-places in the Father's house 

announced by Jesus in John 14:1-4. It presents an analysis of the historical, literary, and canonical context, 

a textual study, and a theological application of the passage. The basic assumption is that dwelling-places in 

the Father's house are both a reference to the awaited heavenly home and the immediate enjoyment that 

contemplates the Father's presence by faith in Him. When Jesus went to the Cross he took all believers with 

Him, becoming a true spiritual Temple, in which believers shelter and worship God. 
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INTRODUÇÃO 

 O texto de João 14.1-4 aparenta ser de fácil interpretação, mas à medida que se 

entra em seus pormenores se revela desafiador. O texto esconde detalhes ricos e de suma 

importância para o coração da igreja. Os discípulos viviam um momento de tensão onde 

precisavam tramitar entre a empolgação de andar com o mestre e a angústia de uma 

perseguição latente, mas também já bem presente. Além do mais, o mestre começava a 

prepará-los para algo que ainda era inimaginável – sua própria morte. 
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 Por sua vez, o Senhor vivia uma situação mais inquietante ainda. Sua própria 

morte estava chegando, mas os seus amigos não podiam visualizá-la, portanto, não 

podiam ser o apoio e conforto necessários. Pelo contrário, ele precisava se fortalecer e ser 

o conforto que os discípulos iriam demandar. Como eles poderiam entender a situação? O 

Filho de Deus estava entre eles, era inimaginável a possibilidade de perdê-lo para a morte. 

 Para confortá-los, Jesus inicia um discurso de despedida, no qual ele afirma o 

caráter solitário daquele momento de sua vida: “para onde vou, não me podes seguir 

agora” (João 13.36). Realmente, eles não podiam entender. Esta foi a razão de Pedro 

responder rapidamente: “Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria 

vida” (Jo 13.37). Jesus apenas reitera o seu caminho solitário enfatizando que Pedro não 

poderia segui-lo naquele momento específico, mas certamente o faria depois. 

 O caminho da cruz era solitário, eles não podiam segui-lo naquele momento. Mas, 

era necessário e glorioso. Seria lá, na cruz, que os discípulos finalmente se achegariam à 

presença do Pai através do Filho crucificado e ressurreto, ainda que eles não pudessem 

entendê-lo naquele momento. É exatamente neste contexto que o Senhor Jesus profere 

estas palavras: 

 

Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai 

há muitas moradas. Se assim não fora, eu vo-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E, 

quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde 

eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou (João 14.1-4). 

 

Historicamente, comentaristas e pregadores têm apontado a interpretação deste 

texto para uma realidade futura (SANTOS, 2011, p.50). A passagem estaria falando do 

retorno do Senhor Jesus na sua segunda vinda e descrevia as moradas celestiais para onde 

os crentes iriam após a consumação de todas as coisas. A principal questão seria então 

compreender como uma promessa futura poderia confortar os discípulos para algo tão 

presente. Se Jesus estava tentando preparar os discípulos para a sua morte, como uma 

promessa sobre um futuro tão distante poderia ser este o conforto necessário? 

Este trabalho, portanto, se concentrará em definir o significado das muitas 

moradas na casa do Pai anunciadas por Jesus e como este conceito confortou os 

discípulos naquele momento de suas vidas e como poderá nos confortar até hoje. Para 

isto, será realizada uma análise do contexto histórico, literário e canônico da passagem, 

um estudo textual e uma aplicação teológica da passagem. O objetivo final será responder 

à questão: João 14.1-4 está falando das moradas celestiais para onde os crentes serão 
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levados na consumação dos tempos, após a segunda vinda do Senhor? Ou estas moradas 

têm um significado mais abrangente? Se tem, qual é? 

 

1. O CONTEXTO DA PASSAGEM 

 O significado de uma passagem bíblica não pode ser aferido sem a consideração 

de seu contexto. Aqui, vamos considerar os contextos histórico, literário e canônico da 

passagem para que possamos ter uma visão mais ampla (e o mais precisa possível) 

daquilo que o Senhor estava comunicando aos seus discípulos. 

 

1.1 Contexto histórico 

É importante iniciar o estudo da passagem olhando para seu contexto histórico 

imediato. Ela está inserida no discurso de despedida de Jesus aos seus discípulos 

(SEGOVIA, 1985, p.471) e precisa ser entendida dentro deste arcabouço. 

Jesus descreve suas futuras relações com seus discípulos como uma vida comum 

numa casa de muitas moradas. Duas possíveis circunstâncias podem ter influenciado a 

Jesus na consideração do tema. Primeiro, a proximidade do templo é uma considerável 

influência. No capítulo 2.16 o templo é chamado de “casa do Pai”. O templo tinha uma 

importância considerável no ministério de Jesus. A sua entrada messiânica em Jerusalém 

leva diretamente à sua entrada no templo e à purificação que fez nele (BROWN, 1983, 

p.551), como relatada pelos sinóticos. 

O interesse de Jesus no templo não pode ser reduzido à presença de judeus 

naquele lugar. Jesus estava claramente intentando “restaurar a função verdadeira do 

templo como casa de oração e lugar onde Deus seria conhecido” (BROWN, 1983, p.552). 

O templo é, sem dúvida, um fator de suma importância na compreensão desta passagem. 

Outro fator importante ainda a ser considerado na proximidade geográfica que 

tinham do templo era a própria estrutura secundária em torno dele. William Hull destaca 

em seu comentário da passagem que “fora do santuário (grego naos) propriamente dito 

havia muitos abrigos, onde os cansados peregrinos podiam descansar” (HULL, 1983. 

p.385). É plausível imaginar que Jesus tenha feito alusão a esta situação familiar quando 

afirma que prepararia, para os seus discípulos, um lugar (topos), um termo comum para o 

templo (Jo 11:48). 

Uma segunda influência, e não necessariamente excludente, pode ser percebida no 

relato dos sinópticos, quando Jesus enviou dois dos seus discípulos, no dia anterior, para 
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“prepararem” um “lugar especial” (Lc 22.7-13) onde pudessem comer a páscoa. Este 

episódio serve como analogia para ilustrar o relacionamento dos discípulos com Jesus, 

após a sua partida. Seria semelhante à profunda comunhão que tiveram naquele lugar 

amplo de uma casa de muitos aposentos. 

 

1.2 O contexto literário 

Havia muitos motivos para os discípulos estarem com o coração agitado. O 

discurso de Jesus era perturbador. Pouco tempo antes, enquanto estavam à mesa, o 

próprio Jesus havia “angustiado-se em espírito” (Ἰησοῦς ἐταράχθη τῷ πνεύματι)
25

 quando 

revelou que um deles o trairia. Ainda revelou que outro o negaria três vezes e estava 

afirmando que iria para um lugar desconhecido para onde ninguém poderia segui-lo (Jo 

13.33, 36). Isto foi suficiente para deixá-los intranquilos, além de confusos. 

Estes acontecimentos estão inseridos numa sequência registrada por João que 

aponta para a morte e ressurreição de Jesus. A sequência se inicia tendo como pano de 

fundo a morte e ressurreição de Lázaro no capítulo 11. João ainda registra o testemunho 

do sumo sacerdote acerca da necessidade da morte de Jesus compreendendo que ele 

estava profetizando acerca da morte do Senhor (11.47-57) e no capítulo 12 registra a 

unção de bálsamo de nardo feita por Maria. Neste episódio, Jesus cita sua morte 

aprovando o gesto de Maria como sendo uma antecipação de seu funeral, ideia ainda mais 

clara em Mc 14.8: “Ela fez o que pôde: antecipou-se a ungir-me para a sepultura”. 

No versículo 13.31, João registra o início do discurso de despedida
26

. A perícope 

de 14.1-4 está inserida dentro deste contexto imediato. Ela é uma introdução ao conforto 

prometido por Jesus para um período de profunda tristeza e incertezas. 

O contexto se desenvolve da seguinte forma: 

TEMA: A salvação é chegada - a glorificação do Filho 

                                                 
25 Jo 13.21 – Nestle GNT 1904. 

26 No discurso de despedida temos alguns problemas estruturais que não serão discutidos aqui porque 

eles não influenciam no significado teológico do texto. Os estudiosos não estão, por exemplo, de acordo 
quanto ao início do discurso de despedida. Alguns pontuam o versículo 14.1 como ponto inicial e outros 
reportam ao 13.31 após a saída de Judas em 13.30. Outra dificuldade no discurso é estabelecer o seu final. 
O versículo 14.31 aponta uma interrupção com uma declaração final: “Levantem-se, vamos-nos daqui!”. 
Diante de muitas respostas para esta questão, a mais comum é considerar que os primeiros dois capítulos 
(13-14) acontecem no cenáculo e que os demais (15-17) apresentam um diálogo que ocorreu no caminho 
para o monte das Oliveiras, culminando com a oração sacerdotal. Carson aponta duas possibilidades de 
interpretação para esta situação. Primeiro, ele vê como bem possível que Jesus e seus discípulos nem 
tenham saído do lugar até o fim do capítulo 18. Segundo, ele vê como plausível imaginar Jesus e seus 
discípulos saindo no ponto de 14.31 e continuando a conversa pelas ruas estreitas da cidade velha 
(CARSON, 2007, p.479). A ideia é também corroborada por Bruce (BRUCE, 1987, p. 251). 
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● O pano de fundo 

o A morte e ressurreição de Lázaro – 11.1-46. 

o O testemunho do sumo sacerdote – 11.47-57. 

o Jesus chega em Betânia seis dias antes da páscoa – 12.1-11. 

o Entrada triunfal em Jerusalém – 12.12-19. 

● Anúncio da glorificação do Filho 

o Estava próximo a hora da morte, ressurreição e ascensão de Jesus – 12.20-

36. 

o Reações ao anúncio (a incredulidade dos judeus) – 12.37-43. 

o Resposta de Jesus à incredulidade - esclarecimento quanto ao seu objetivo 

salvífico – 12.44-50. 

o Jesus lava os pés dos discípulos – 13.1-20. 

o O traidor é indicado – 13.21-26. 

▪ Os discípulos estavam angustiados e o próprio Jesus mostrou-se 

angustiado – 13.21. 

▪ A ação do traidor é acelerada – 13.27-30. 

● Discurso de despedida 

o Início: reafirmação da glorificação do Filho – 13.31-32. 

o Anúncio de sua “saída” para um lugar para o qual não podia ser seguido – 

13.33. 

o Recomendação de permanência no amor durante a sua ausência como sinal 

de autenticidade como discípulos – 13.34-35. 

o Questionamento de Simão Pedro sobre o lugar para onde Jesus estava indo 

– 13.36a. 

o Resposta de Jesus esclarecendo a impossibilidade de ser seguido naquele 

momento – 13.36b. 

o Contra argumento de Pedro questionando a razão de não poder segui-lo – 

13.37. 

o Profecia de Jesus acerca da tripla negação de Pedro – 13.38. 

o O conforto de Cristo. 

▪ A casa do Pai – 14.1-4 

▪ O caminho para o pai – 14.5-7. 

▪ A revelação do Pai no Filho – 14.8-11. 
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▪ O compromisso do Pai em atender as orações – 14.12-15. 

o A vinda do Espírito Santo após partida de Jesus 

▪ A promessa do consolador – 14.15-17. 

▪ A promessa de reaparecimento e distinção de visão entre o mundo 

e a igreja – 14.18-21. 

▪ A morada divina no crente – 14.22-24. 

▪ O ensino reconfortante do Espírito – 14.25-26. 

▪ A paz de Cristo que verdadeiramente conforta – 14.27-31. 

o Recomendações quanto às perseguições após sua morte: 

▪ Que permanecessem em Cristo – 15.1-11. 

▪ Que se amassem como Jesus os amava – 15.12-27. 

▪ Que confiassem na obra do Consolador – 16.1-16. 

o Esclarecimento quanto ao reaparecimento e o significado de “um pouco” – 

16.18-24. 

o Jesus fala abertamente sobre sua morte e faz promessa de vitória completa 

– 16.25-33. 

o A oração sacerdotal – 17.1-26. 

● A glorificação 

o Os eventos finais da morte e ressurreição (a paixão e o triunfo) – 18.1-

20.29. 

 

1.3 O contexto canônico 

O conforto apresentado na perícope não está isolado no discurso de despedida. O 

contexto imediato apontou para o fato de Jesus estar preparando seus discípulos para um 

momento difícil no qual a sua presença física não seria mais uma realidade. Ele estava 

preparando o coração dos discípulos para a sua iminente morte. Jesus estava preocupado 

com a interpretação que os discípulos dariam para o evento que estava por acontecer. Ele 

os adverte que o momento estava por chegar, por um pouco, ele ainda estaria com eles 

(13.33). 

A preocupação de Simão era saber para onde ele estava indo: “Senhor para onde 

vais?” Diante do questionamento rápido, a resposta foi imediata: “para onde vou, não me 

podes seguir agora; mais tarde, porém, me seguirás” (13.36). Jesus anuncia que estava 

indo para um lugar onde nenhum deles poderia segui-lo. Mas, não deveriam ficar 
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preocupados, pois ele lhes deixaria o Espírito da verdade que iria desfazer toda dúvida e 

preparar um caminho de vitória. 

Mais tarde, no versículo 17.24, na oração sacerdotal, Jesus pede ao Pai que 

conduza seus discípulos para onde ele estava
27

. Em Hb 6.18-20 o escritor bíblico afirma 

que Jesus, como precursor, entrou no refúgio da promessa tendo se tornado sumo 

sacerdote, fazendo referência a um lugar conquistado através de sua morte
28

. Em Hb 9.23-

26, o autor amplia a compreensão do conceito estabelecido afirmando que Jesus entrou 

num santuário verdadeiro, no céu, para comparecer, por nós, diante de Deus
29

. Este lugar 

sempre foi almejado pelos pais da fé que viveram como peregrinos nesta terra, buscando 

“uma pátria superior, isto é, celestial” e receberam, como resposta, uma cidade preparada 

para eles (Hb 11.16). 

 

2. ESTUDO TEXTUAL 

 Nosso trabalho agora, uma vez considerado o contexto em que esta passagem está 

inserida, é fazer um estudo textual que vai cuidar da tradução (considerando as 

dificuldades mais relevantes que o texto apresenta), estruturar um esboço mecânico da 

passagem, fazer as considerações e comentários sobre cada versículo e apresentar a 

mensagem da perícope aos seus ouvintes iniciais e aos nossos corações hoje. 

 

2.1 Tradução do texto 

 

14.1 Μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία· πιστεύετε εἰς τὸν θεόν, καὶ εἰς ἐμὲ πιστεύετε. 2ἐν τῇ 
οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου μοναὶ πολλαί εἰσιν· εἰ δὲ μή, εἶπον ἂν ὑμῖν ὅτι πορεύομαι 
ἑτοιμάσαι τόπον ὑμῖν; 3καὶ ἐὰν πορευθῶ καὶ ἑτοιμάσω τόπον ὑμῖν, πάλιν ἔρχομαι καὶ 
παραλήμψομαι ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν, ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ καὶ ὑμεῖς ἦτε. 4καὶ ὅπου ἐγὼ 
ὑπάγω οἴδατε τὴν ὁδόν.30 

                                                 
27 João 17.24 – “Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para 

que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo”. 

28 Hb 6.18-20 – “Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte 

alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta; a qual 

temos por âncora da alma segura e firme e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por 

nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.” 

29 Hb 9.23-26 – “Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem 

com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não 

entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer, agora, 

por nós, diante de Deus; nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada 

ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido 

muitas vezes desde a fundação do mundo; agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma 

vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado”. 

30 Texto em  HOLMES, 2011-2013, Jo 14.1-4. 
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2.1.1 Tradução literal 

1 
Não agite

31
 vosso

32
 coração, vós credes

33
 em Deus, também

34
 em

35
 mim

36
 crede

37
. 

2 
Em a casa de

38
 pai meu, moradas

39
 muitas têm. Se por outro lado

40
 não, eu teria dito

41
 

então para vós
42

 que eu vou embora
43

 preparar
44

 um lugar
45

 para vós
46

? 

                                                 
31 O verbo tαρασσέσθω tem o sentido de “colocar em movimento o que precisa permanecer imóvel”. João 
usa a mesma palavra em 12.27 ao registrar o testemunho de Jesus acerca da condição de sua alma nos 

momentos que estavam antecedendo “a hora de ser glorificado o Filho do homem” (Jo 12.23) – se referindo 

à sua morte (STRONG’s, 2022, 5015). 

32 Pronome pessoal, segunda pessoa do plural, genitivo. Para Rega e Bergmann, o pronome pessoal 

genitivo deve ser traduzido sem o “de” característico da tradução dos genitivos (REGA, BERGMANN, 

2004, p.112). 

33 A terminação serve tanto para a segunda pessoa do plural do presente do indicativo ativo quanto para a 

segunda pessoa do plural do imperativo presente ativo. Neste versículo aparece o verbo duas vezes. Todas 

as versões optaram por traduzir a primeira ocorrência no presente do indicativo e a segunda no imperativo 

afirmativo seguindo o fluxo do contexto. Esta tradução vai seguir a mesma tendência por entender que não 

tem a presença de nenhuma informação que desabone tal opção. 

34 καὶ é traduzida aqui como uma partícula cumulativa (no caso: “também”). Este uso é comum e 

destacado por Moulton – veja textos como Mt 5.39, Jo 8.19, I Co 11.6, et al (MOULTON, 2007, p.219). 

35 Preposição usada com o acusativo. 
36 Pronome pessoal da primeira pessoa do acusativo – objeto direto. 

37 Entendido como uso do presente do imperativo como referenciado na nota 9. 

38 Genitivo - expressando posse. 
39 Esta palavra só aparece 2 vezes no NT - aqui no verso 2 e seu uso singular no verso 23 deste mesmo 

capítulo. O uso restrito dificulta uma correlação com textos bíblicos, mas não necessariamente uma 

tradução exata (poder-se-ia encontrar algum tipo de dificuldade na definição das intenções exatas do 

escritor ao preferir esta palavra). De acordo com Collin Brown, no grego secular, μονή tem vários 

significados, tais como ‘permanência’, ‘demora’, ‘persistência’, ‘continuação’, ‘moradia’. No entanto, os 

significados mais próximos para as duas ocorrências, segundo Brown, são: “lugar de parada numa viagem”, 

“hospedaria”, “casa de vigia” ou “choupana de vigilância”. Aparentemente, a palavra remete a um tipo de 

estadia temporária ao longo de um percurso – essa era a interpretação oferecida por Orígenes que entendia 

que as referências do NT se referiam a “estadias ao longo da estrada para Deus” (BROWN, 1983, p. 537). 
O uso da palavra οἰκίᾳ anteriormente, deixa claro que a preocupação do autor não é apenas afirmar que os 

crentes têm “casa” (ou “mansões”) nos céus. Não faz nenhum sentido o autor mudar o termo se ele quisesse 

falar de casas no céu. Ele está falando de uma só casa, a “casa de Deus”. Nesta casa há muitos “quartos”, no 

sentido de que na “casa do Pai”, todos os crentes serão confortados e encontrarão guarita. F. Hauck 

interpreta o uso da palavra em Jo 14.2 (apud BROWN, loc. cit.)
 
em contraposição com 14.23 apresentando 

um duplo movimento da salvação – de baixo para cima com um movimento do homem em direção a Deus e 

de cima para baixo num movimento oposto produzido pelo próprio Deus. A palavra um significado muito 

próximo de seu correlato verbal (meno). O verbo aparece 118 vezes no Novo Testamento sendo que 40 

vezes no evangelho de João e 24 nas epístolas joaninas. No uso intransitivo o verbo significa “permanecer”, 

“ficar num lugar”, “ficar com uma pessoa”, “morar”. O uso transitivo significa “esperar por” (BROWN, 

1983, p. 533). 

40 δὲ: ainda pode ser traduzido como: “visto que, mas, e, também, ademais”. 
41 Primeira pessoa do singular do segundo aoristo indicativo ativo – apresenta uma ação pontilear, vista 

como um todo ou completa, no passado (REGA, BERGMANN, 2004, p. 139). 

42 Pronome pessoal da 2ª pessoa do plural – dativo (objeto indireto). 

43 Primeira pessoa do singular do presente do indicativo – voz média ou passiva depoente. A voz passiva é 

de desenvolvimento tardio e só apresenta independência no futuro e no aoristo apresentando-se sempre 

idêntica à voz média, usando, às vezes, “em alguns tempos as terminações que encontramos na flexão da 

voz ativa do verbo”. Aqui ainda se pode identificar um verbo depoente que tem forma passiva ou média 
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3 
E se eu me for

47
 e prepare lugar para vós outra vez estou vindo e vos

48
 tomarei

49
 para 

mim mesmo
50

 a fim de que onde estou eu mesmo também vós estejam. 

4 
E

51
 para onde eu mesmo vou embora

52
 vocês têm conhecido

53
 o caminho

54
. 

 

2.1.2 Tradução dinâmica 

1 
Não agite seus corações, vocês creem em Deus, creiam também em mim. 

2 
Na casa de meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês que 

iria embora para preparar um lugar para vocês? 

3 
E se eu for e preparar lugar para vocês, voltarei e tomarei vocês para mim mesmo, a fim 

de que vocês estejam no mesmo lugar que eu. 

4 
E para onde eu vou, vocês têm conhecido o caminho. 

 

2.2 Esboço mecânico do texto 

● Μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία· 

o πιστεύετε εἰς τὸν θεόν, 

● Não agite seus corações 

o Vocês creem em Deus 

                                                                                                                                                  
com sentido ativo. Nestes casos, a forma parece não influenciar na tradução. Somente a ação exegética 

poderá definir o significado (TAYLOR, 1986, p. 24; 300). 

44 Aoristo infinitivo ativo. 

45 Acusativo – quando um substantivo indica a pessoa ou coisa que diretamente sofre a ação do verbo. É o 

caso do objeto direto, na tradução pode ou não levar a preposição “a”. Responde à pergunta: “Que 

coisa...?” ou “A quem...?” (REGA, BERGMANN, 2004, p. 70). O uso do acusativo aqui demonstra o alvo 

da ação do infinitivo “preparar” (TAYLOR, 1986, p. 229). “Em tais casos, o infinitivo é objeto do verbo e o 

acusativo do substantivo indica em referência a quem a afirmação de faz”. 

46 Pronome possessivo dativo 2ª pessoa do plural. 

47 Aoristo do subjuntivo passivo – primeira pessoa do singular. Numa tradução dinâmica, muitas vezes 

este passivo é traduzido como ativo – veja nota 19. 

48 Pronome segunda pessoa do plural do acusativo. 

49 Παραλήμψομαι (παραλαμ άνω) foi traduzido como “tomarei” pela ênfase da voz média usada. Primeira 

pessoa do singular do futuro do indicativo médio. A voz média no grego “expressa uma ação que o sujeito 

realiza em si mesmo, para si mesmo ou de si mesmo” – está bem próxima da voz reflexiva do português. 

(REGA, BERGMANN, 2004, p.30). 

50 Pronome reflexivo de 1ª pessoa do acusativo. 

51 O verso 4 apresenta uma variante (RP Byzantine Majority Text 2005 - καὶ ὅπου ἐγὼ ὑπάγω οἴδατε, καὶ 

τὴν ὁδόν οἴδατε.) A opção será pelo texto mais curto. 

52 “Ir embora, estou indo” – Primeira pessoa do singular presente do indicativo ativo. No NT este verbo é 

sempre intransitivo e significa “ir embora, sair, partir” (MOULTON, 2007, p. 425). Não significa. No 

entanto, não há indicação direta de que esteja falando de um momento após a ressurreição. 

53 Segunda pessoa do plural do perfeito do indicativo ativo. O tempo perfeito em grego não tem 

correspondência em português. Expressa um estado atual que, geralmente, é resultado de um acontecimento 

do passado. 

54 Substantivo acusativo – objeto direto, indicando quem (ou o que) está recebendo a ação do verbo. 
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▪ καὶ εἰς ἐμὲ πιστεύετε. 

 

o ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου 

μοναὶ πολλαί εἰσιν· 

▪ εἰ δὲ μή, εἶπον ἂν ὑμῖν 

ὅτι πορεύομαι 

ἑτοιμάσαι τόπον ὑμῖν; 

 

 

o καὶ ἐὰν πορευθῶ καὶ ἑτοιμάσω 

τόπον ὑμῖν, 

▪ πάλιν ἔρχομαι 

▪ καὶ παραλήμψομαι 

ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν, 

● ἵνα ὅπου εἰμὶ 

ἐγὼ καὶ ὑμεῖς 

ἦτε. 

 

 

o καὶ ὅπου ἐγὼ ὑπάγω 

▪ οἴδατε τὴν ὁδόν. 

▪ Creiam também em 

mim 

 

o Na casa de meu Pai tem 

muitas moradas 

▪ Se não fosse assim, eu 

teria dito a vocês que 

iria embora para 

preparar um lugar para 

vocês? 

o E se eu for preparar um lugar 

para vocês 

▪ voltarei 

▪ e tomarei vocês para 

mim 

● a fim de que 

estejam no 

mesmo lugar 

que eu 

o E para onde eu vou, 

▪ vocês têm conhecido o 

caminho 

 

2.4 Considerações textuais 

 

2.4.1 Verso 14.1 

Não agite seus corações – Sem dúvida, haviam muitos motivos para os discípulos 

estarem com o coração conturbado. Um traidor já havia sido anunciado (13.10, 11, 18, 

21); Jesus acabara de avisar a Pedro que ele haveria de negá-lo (13.38) e o mestre estava 

falando de um lugar confuso para onde ninguém poderia segui-lo de imediato (13.36). 
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Um cenário de pressão psicológica e emocional estava se formando
55

. Neste cenário, o 

mestre estava preparando o coração dos discípulos para os acontecimentos inevitáveis que 

estavam se aproximando. Mesmo sofrendo, ele mesmo, a pressão de estar se dirigindo 

para a agonia da cruz (12.27), Jesus continua sendo o “único que se doa, que conforta e 

instrui” (CARSON, 2007, p.487). As palavras de Jesus, portanto, soaram, neste contexto, 

como um antídoto para o desespero (HULL, 1983, p.385) que se estabeleceria. Jesus 

convida seus discípulos a não deixarem seus corações se agitarem. 

Vocês creem em Deus, creiam também mim
56

 – Não agitar o coração, no entanto, 

não dependia apenas de uma decisão simplesmente, precisavam alicerçar o coração na fé 

que possuíam em Deus e entender que esta fé devia ser transferida para Jesus. A fé em 

Jesus é apresentada como alicerce para um coração confiante. Eles iriam precisar de 

confiança para continuar a caminhada, e a fé em Cristo seria a responsável por conduzi-

los no caminho que precisariam trilhar. O Senhor “aponta para si como o objeto para o 

qual nossa fé deve direcionar-se, e por meio do qual ela facilmente encontrará aquilo em 

que possa repousar” (CALVINO, 2015, p.89). Crer em Deus deve ser sinônimo de crer 

em Jesus. 

 

2.4.2 Verso 14.2 

Na casa de meu Pai tem muitas moradas – Se a fé em Jesus é apresentada como 

base da confiante tranquilidade recomendada pelo Senhor, a “casa de meu Pai”
57

 é o 

                                                 
55 O cenário inquietador e cheio de decepção que se instalaria, foi registrado posteriormente por Lucas ao 

retratar as palavras de um discípulo na estrada de Emaús: “nós esperávamos que fosse ele quem havia de 

redimir a Israel; mas, depois de tudo isto, é já o terceiro dia desde que tais cousas sucederam” (Lc 24.21). 

56 É importante relembrar que πιστεύετε foi traduzido como indicativo/imperativo (ver nota 9). Isto “faz 

sentido como um convite a estender o objeto de sua fé para além de Deus, como eles o conheceram no 

passado, isto é, estender a Jesus também.” (CARSON, 2007, p.488). 

57 No Antigo Testamento o uso mais próximo da expressão “casa de meu Pai” é a “casa de Deus”. A 

expressão “casa de Deus” aparece no Antigo Testamento inicialmente em Gn 21.17 quando Jacó associa o 

nome “casa de Deus ao lugar onde estava, por ver que Deus estava ali” (SANTOS, 2011. p.53) e levanta 

um memorial onde a própria pedra é chamada de Betel – “casa de Deus”. Mais tarde o tabernáculo e o 

templo foram chamados de “casa de Deus” – tabernáculo; Jz 18.31; I Cr 6.48; 9.11 – templo: I Cr 29.7; II 

Cr 3.3. Outras passagens do Antigo Testamento descrevem um lugar celestial em que a habitação de Deus 

se fazia realidade – em I Rs 8.30, 32 Salomão faz referência a esta “habitação de Deus” e o mesmo acontece 

em Isaías 63.15. O único uso que se aproxima da maneira do Novo Testamento compreender a congregação 

como sendo a “casa de Deus” é em Nm 12.8. Mas nesta passagem, a expressão não se refere ao templo ou 

tabernáculo, mas, como pontua J. Goetzmann, “à terra que Javé (através do Seu povo) passou a habitar, e 

onde, portanto, reina” (GOETZMANN, 1981, p.366). No Novo Testamento a expressão “casa de Deus” é 

usada seis vezes e faz tanto referência ao templo (tabernáculo) quanto à compreensão de que a comunidade 

cristã é a própria casa de Deus – Em I Pe 4.17 o juízo vai começar pela “casa de Deus”; em I Tm 3.15 a 

“casa de Deus” é a “igreja do Deus vivo”; e em Hb 10.21, Jesus é o grande sacerdote sobre a “casa de 

Deus”. Em Ef 2.19-22 seis derivados de oikos são usados para descrever a realidade espiritual da 

comunidade fazendo uso da metáfora do templo e do edifício. 
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ambiente em que esta fé deverá se desenvolver. A expressão “casa de meu Pai” é usada 

apenas duas vezes no Novo Testamento. Jesus usa a expressão em Jo 2.16 e Jo 14.2. Na 

primeira ocorrência, Jesus estava se referindo ao templo, mas na sequência, ele usa o 

templo como metáfora do seu próprio corpo (Jo 2.18-19). O templo deixaria de existir 

após cumprir sua função como santuário de Deus. “O santuário de Deus (o lugar de sua 

habitação) na terra, em sentido real e não apenas simbólico, passou a ser a própria pessoa 

do Filho” (SANTOS, 2011, p.55). Este conceito é apresentado pelo próprio João quando 

descreve o acontecimento da encarnação – “E o verbo se fez carne e habitou entre nós” 

(Jo 1.14)
58

. 

Ainda temos aqui o substantivo μονή que ocorre apenas duas vezes no Novo 

Testamento e ambas no capítulo 14 de João. Em Jo 14.23 o uso de μονή é fundamental 

para a compreensão do significado de “moradas” em 14.2. O uso em 14.23 é claro, Jesus 

está falando de uma habitação espiritual que Ele, e o Pai, farão naquele que o ama e 

guarda a sua palavra (SANTOS, 2011, p.58). À luz do contexto imediato, fica evidente 

que o Senhor está falando do Espírito Santo
59

. Que o assunto é o mesmo de 14.1-4 fica 

evidente pela expressão “não se turbe o vosso coração” usada pela segunda vez no verso 

14.27. É plausível concluir, portanto, que o significado de μονή no verso 2 está 

intimamente ligado ao significado do verso 14.23 – a morada do Senhor no coração do 

crente. 

Desta forma, as muitas moradas na casa do Pai é uma referência à ação messiânica 

de preparar lugar na presença do Pai. Nem “casa”, nem “moradas”, tem um significado 

literal como se referindo ao templo ou lugares celestiais. É, no entanto, uma referência à 

presença gloriosa do Pai, para onde Jesus estava preparando o caminho através da cruz. 

Quanto às insistentes interpretações desta perícope como se referindo ao segundo 

advento, que aparece na maioria dos comentaristas
60

, João Alves dos Santos, conclui que 

é possível olhar para  

 

algumas dessas promessas sob dois ângulos, não propriamente diferentes, mas 

complementares, ou seja, referindo-se tanto ao futuro próximo quanto ao distante. É o que 

alguns chamam de escatologia realizada e escatologia final. Quando ele diz que voltaria para 

receber os discípulos para si mesmo (v. 3), por exemplo, ele deveria estar falando de uma 

                                                 
58 Segundo João Alves, o verbo usado aqui para “habitar” (σκηνόω) é o que fornece a raiz para a palavra 

“tabernáculo” (σκηνή – uma habitação portátil e temporária, uma tenda) e têm correspondência semântica 

com μονή, usado neste verso (SANTOS, 2011, p.55). 

59 No verso 14.16, Jesus está falando do Consolador que Ele mesmo rogaria ao Pai e este o daria (δώσει) 

aos seus discípulos. 

60 Inclui-se aqui João Calvino (CALVINO, 2015); D. A. Carson (CARSON, 2007) e F. F. Bruce (BRUCE, 

1987). 
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vinda iminente, que pode ser entendida como equivalente à prometida no verso 23. Desta 

forma, tanto a promessa de vir (v. 3) quanto a de não deixar os discípulos órfãos (v. 18) 

teriam o seu cumprimento nessa vinda de Jesus com o Pai para fazer morada naquele que é 

amado por eles (v. 23). É verdade que bem poucos intérpretes fazem a conexão entre esses 

dois textos (v. 3 e 23), ainda que tais textos sejam os únicos lugares, em todo o Novo 

Testamento, em que a palavra “morada” (μονή) é empregada. (SANTOS, 2011, p.67-68). 

 

Se não fosse assim, eu teria dito a vocês que iria embora para preparar um lugar 

para vocês? – Esta composição do texto como pergunta, faz mais sentido para a estrutura 

geral do texto. Muitas versões fazem opção por três sentenças que, apesar de levar ao 

mesmo sentido, não faz jus ao peso do objetivo de Jesus. O questionamento apresentado 

nos conduz a entender que Jesus estava chamando a atenção dos discípulos para a 

seriedade do discurso. Ele invoca a confiança dos discípulos à sua autoridade e 

confiabilidade. Uma vez que ele chamou seus discípulos a crerem nele como criam em 

Deus, ele questiona: “eu estaria mentindo?” “Por que eu estaria indo embora se não fosse 

necessário?” Ou ainda: “Por que eu iria embora se não fosse para preparar um lugar para 

cada um de vocês?”  

Outro ponto importância é o verbo πορεύομαι (ir embora, partir) que aparece duas 

vezes na sequência. Para compreender o significado do que está acontecendo é preciso 

estar atento ao significado do próprio “lugar” para onde Jesus estava “indo embora”. A 

maioria dos comentaristas é da opinião de que Jesus estava se referindo às moradas 

celestiais. É o caso de F. F. Bruce e D. A. Carson. O primeiro diz que: “...a casa (oikia) de 

meu Pai obviamente não é na terra; é o lar celestial para onde Jesus está indo e onde sua 

gente também tem um lugar prometido” (BRUCE, 1987, p.255). Carson se junta a ele 

afirmando que os dois versículos (Jo 14.2 e 14.3) se referem ao segundo advento de Jesus, 

quando ele finalmente levará seus seguidores para estarem com ele para sempre 

(CARSON, 2007, p.489). Assim, o “lugar” a ser preparado é uma referência às moradas 

celestiais onde crentes terão moradas eternas. 

Por outro lado, João Alves dos Santos percebeu bem que: 

 

Esse quadro não parece assim tão simples à luz do contexto... Se a passagem era para servir 

de conforto com a promessa de preparação de moradas nos céus e do retorno de Jesus para 

levá-los até lá, é preciso encontrar um outro sentido nessa promessa e nessa vinda (SANTOS, 

2011, p.69). 

 

 

 Na busca de uma compreensão ampla o suficiente para abranger todo o significado 

da passagem, João Alves conclui que é preciso reconhecer que a ideia aqui culmina num 

cumprimento que se refere a “diferentes situações do relacionamento entre Jesus e seus 
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discípulos e não precisam ser consideradas como parte de uma mesma experiência ou de 

um mesmo episódio” (SANTOS, 2011, p.67). Ou seja, o texto apresenta promessas que 

precisam ser vistas pelos dois ângulos, não propriamente diferentes, mas complementares, 

que se referem tanto ao futuro próximo quanto ao distante. Neste sentido, o lugar para 

onde Jesus estava indo era a própria cruz. 

A melhor interpretação, portanto, é perceber que as duas possibilidades de 

interpretação para o “lugar” com as quais nos deparamos se encontram
61

. Entender que 

Jesus estava falando da cruz e entender que ele estava falando do céu tornam-se 

exatamente a mesma coisa. Ele estava indo para a cruz, ali prepararia um lugar para cada 

discípulo na presença do Pai. Isto não seria possível sem a sua morte vicária. Uma vez 

inaugurado o “novo e vivo caminho” (Hb 10.20) à presença do Pai, os discípulos seriam 

atraídos pelo amor e perdão do Deus Trino. O autor de Hebreus vai entender que Jesus, “o 

grande sacerdote sobre a casa de Deus, entrou no “Santo dos Santos”, pelo seu sangue, ou 

seja, pela sua morte na cruz e nos concedeu um lugar ao qual podemos aproximar-nos 

“com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má 

consciência e lavado o corpo com água pura” (Hb 10.22) e acrescenta, “guardemos firme 

a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel” (Hb 10.23). 

 

2.4.3 Verso 14.3 

E se eu for preparar um lugar para vocês – Aqui ainda podemos entender “e 

quando eu for...”. “No contexto da teologia joanina, é o próprio ato de ir, via cruz e 

ressurreição, que prepara lugar para os discípulos de Jesus” (CARSON, 2007, p.490). A 

ida era certa, mas os discípulos não conseguiam entender o que estava por acontecer. Eles 

estavam confusos e em breve estariam inquietos e desamparados, mas Jesus está 

reiterando, “eu vou”, ou seja, ele estava dizendo que precisava ir. Mas sua ida não seria 

um abandono. Deus estava apenas começando o que ele realmente iria fazer na vida deles. 

                                                 
61 A mesma ideia é encontrada em João Calvino quando afirma que: “Esse lugar será preparado para o dia 

da ressurreição; pois inerentemente a humanidade se acha banida do reino de Deus; o Filho, porém, que é o 

único herdeiro do céu, tomou posse dele em nome deles, para que através dele nos seja permitido entrar; 

pois em sua parte já possuímos o céu pela esperança, como nos informa Paulo [Ef 1.3]. Não obstante não 

desfrutaremos dessa grande bênção até que ele venha do céu pela segunda vez. Portanto, a condição dos 

pais após a morte não é aqui distinta da nossa; porque Cristo já preparou um lugar para eles e para nós, no 

qual ele receberá a todos nós no último dia. Antes que a reconciliação fosse consumada, as almas crentes 

eram, por assim dizer, postas numa torre de vigia, aguardando a redenção prometida, e agora elas desfrutam 

de um bendito repouso até que a redenção seja consumada” (CALVINO, 2015, p.90). 
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Voltarei e tomarei vocês para mim – Jesus apresenta sua agenda futura. Esta é a 

garantia de que eles, apesar de se sentirem desamparados, não o estariam de fato. Mais 

uma vez, os intérpretes se encontram na mesma bifurcação neste ponto da perícope. 

Calvino não tem nenhuma dúvida sobre o significado aqui: 

 

Esse regresso não deve ser entendido como se referindo ao Espírito Santo, como se Cristo 

manifestasse aos discípulos alguma nova presença de si mesmo mediante o Espírito. É um 

fato inquestionável que Cristo habita conosco e em nós por meio de seu Espírito; aqui, porém, 

ele fala do juízo final, quando por fim vier para congregar seus seguidores (CALVINO, 2015, 

p.91). 
 

Por outro lado, Carson afirma que: “diferentemente de algumas outras passagens 

que apontam para a parúsia, esse texto focaliza o conforto a ser desfrutado pelos crentes 

na presença de Deus” (CARSON, 2007, p.490). No entanto, como introduzido no verso 

anterior, não há inconsistência nas ideias. Jesus voltaria para tomá-los para si. Isto 

aconteceria logo após a sua morte e ressurreição e inauguraria uma nova realidade logo 

após o pentecostes. No entanto, esta nova realidade espera a sua consumação no juízo 

final. Aqui, portanto, Jesus está falando de uma realidade que se inicia com sua morte e 

finaliza com seu retorno final (WIERSBE, 2006, p.451). 

A fim de que estejam no mesmo lugar que eu – É interessante observar que João 

não usa para as palavras de Jesus o futuro do presente, mas o próprio presente do 

indicativo (a fim de que estejam no mesmo lugar que eu). Para João Alves, “a linguagem 

não sugere a projeção de um lugar onde Jesus estaria com seus discípulos, mas de um 

estado ou situação em que ele já se encontrava e no qual seus discípulos também se 

encontrariam em breve” (SANTOS, 2011, p.62). Jesus iria, como afirmou, mas estaria 

próximo, atendendo a cada um naquilo que pedissem em oração e o Pai seria glorificado 

no Filho. Isto é fato, mas também é verdadeira a compreensão de que isto é apenas uma 

fase. O próprio João Alves vai considerar isto, quando afirma que Jesus estava se 

referindo tanto ao futuro próximo quanto ao distante (SANTOS, 2011, p.67). Bem 

sabemos, à luz do exposto nas Sagradas Escrituras, que o Espírito Santo é o Espírito da 

promessa, “o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade” (Ef 

2.14). Não é inconsistente, portanto, entender a promessa desta perícope se estendendo 

até a segunda volta de Jesus, quando ele finalmente cumprirá sua promessa de nos juntar 

a ele. 

 

2.4.4 Verso 14.4 
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E para onde eu vou, vocês têm conhecido o caminho – Mesmo diante de toda a 

inquietação observada nos discípulos, Jesus afirma que eles bem conheciam o caminho 

para onde ele estava indo. 

Aqui, mais uma vez é preciso pensar no dualismo do significado do “lugar” dando 

o sentido exato do que Jesus pretendia. Por um lado, não deixa de significar a cruz, mas 

por outro, se concretiza a significar o próprio Pai. Ele estava indo para a cruz que 

conduzia ao Pai. Sendo assim, eles já tinham a revelação exata do lugar, pois Jesus era “o 

resplendor da glória e a expressão exata” do Pai (Hb 1.3). 

Além de ser a revelação do “lugar”, Jesus também era o próprio caminho. Jesus 

volta à base inicial do conforto. A fé depositada nele como provedor da segurança é o 

próprio “caminho” para o Pai
62

. 

 

2.5 A mensagem do texto para aqueles discípulos 

 A despeito do grande envolvimento dos discípulos com o ministério de Jesus, a 

perícope está envolvida numa série de revelações que estavam descortinando um mundo 

novo aos discípulos de Jesus. 

Eles tinham uma expectativa muito diferente daquilo que o Senhor estava de fato 

realizando. À medida que os acontecimentos se desenrolavam, a situação ia ficando mais 

clara e desesperadora. 

O anúncio que estava sendo feito era inusitado e inesperado. Não tinham 

planejado, nem mesmo imaginado, a morte do mestre e muito menos de forma tão 

prematura. Quando Jesus começou a prepará-los para esse tempo, Pedro, chamando-o à 

parte, chegando a reprová-lo dizendo: “tem compaixão de ti, Senhor; isso de modo algum 

te acontecerá” (Mt 16.22). 

Os eventos estavam agora se precipitando. Jesus estava falando de forma mais 

enfática. Havia, portanto, muitos motivos para os discípulos estarem com o coração 

agitado. O discurso do mestre era realmente assustador. 

O próprio Senhor já tinha demonstrado um espírito angustiado, pois estava 

revelando um traidor entre eles. Estava anunciando ir para um lugar misterioso onde 

                                                 
62 Este verso serve como elo de ligação com a próxima perícope, quando o Senhor esclarecerá o que para 

Tomé ainda estava obscuro – “eu sou o caminho...” (Jo 14.6). Ao registrar o questionamento de Tomé, 
João não está fazendo uma declaração de equívoco por parte de Jesus ao avaliar seus discípulos. O 
assunto da perícope seguinte vai asseverar que, “precisamente porque eles o conhecem, eles sem dúvida 
conhecem o caminho para o lugar que Jesus acaba de descrever”, pois ele mesmo é o caminho (CARSON, 
2007, p. 490). 



Revista Teológica Jonathan Edwards II, No 4 (2022): 32-54 

49 

 

ninguém poderia segui-lo. Ao reagir, Pedro recebe a terrível informação de que ele não 

iria manter seu arrojo por muito tempo, mas iria negar o mestre. Estavam intranquilos e 

confusos. 

Em toda esta situação, Jesus estava trazendo um grande conforto ao coração dos 

discípulos. Como os cansados peregrinos encontram descanso à sombra do templo de 

Jerusalém, seus discípulos encontrariam abrigo na presença do Deus de toda a glória 

através de sua morte e ressurreição. Ele se tornaria o verdadeiro templo espiritual (HULL, 

1983, p. 385). 

A dificuldade maior em que os discípulos estavam envolvidos não era saber acerca 

do futuro após a morte. Havia algo mais imediato. Após a morte do Senhor, eles ficariam 

sozinhos. Esta morte (a morte do Senhor) estava longe de significar vitória. Era uma 

derrota evidente. Toda a expectativa que haviam criado estava prestes a se tornar em 

nada. Esta situação pode ser bem percebida e ilustrada nas palavras da multidão quando 

questionam a Jesus acerca do discurso de morte: “nós temos ouvido da lei que o Cristo 

permanece para sempre, e como dizes tu ser necessário que o Filho do homem seja 

levantado? Quem é esse Filho do homem?” (Jo 12.34). A resposta de Jesus é 

confortadora, eles não estariam órfãos. Ele mesmo e o Pai estariam com eles na presença 

do Consolador que faria neles “morada”. Um tempo de escuridão se inauguraria, mas o 

Senhor lhes assegura que era um tempo passageiro (não no sentido de rápido, mas de 

certo). Afinal de contas, na casa do Pai há moradas suficientes para receber a todos no 

conforto da proteção celestial. 

O maior conforto oferecido por Jesus está na conclusão da perícope quando ele 

afirma: “e para onde eu vou, vós tendes conhecido o caminho”. Ele era o caminho. 

 

2.6 A mensagem do texto para nosso tempo 

Nossos dias são cheios de desafios e incertezas. Como a igreja pode andar neste 

tempo na certeza de que Deus anda com ela? Como ela pode andar segura de que está no 

caminho certo? Esta perícope trata do conforto necessário para que a igreja tenha uma 

vida autêntica na presença de Deus. Os tempos são difíceis sim, mas a fé que a igreja 

deposita em Jesus é suficiente para guardar o seu coração de todos os males. Em meio às 

incertezas da caminhada, Jesus nos lembra que a presença do Pai é gloriosa. Ele mesmo, 

em sua angústia, viveu a instabilidade: “agora está angustiada a minha alma, e que direi 

eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora” 
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(Jo 12.27). A hora dele tinha chegado e com ela a hora da igreja se aproximava. A igreja 

haveria de trilhar um caminho de angústia, como Jesus trilhou. 

O tempo “sem” Jesus, experimentado pelos discípulos imediatamente após a 

morte, ressurreição e ascensão do Senhor, se estende à igreja em todas as épocas. Este é o 

tempo em que aguardamos a consumação de todas as coisas, o tempo da peregrinação (I 

Pd 1.17). A esperança se torna a companheira da igreja neste momento. Enquanto os 

discípulos buscavam olhar para frente e encontrar o suporte necessário, nós (juntamente 

com eles, alguns dias depois daquelas palavras) olhamos para trás e entendemos o 

caminho de Cristo se estendendo diante de nós. Este é o “novo e vivo caminho que ele 

nos consagrou” (Hb 10.20). Ele nos conduziu para a cruz e nos levou para a “casa do Pai” 

que tem muitas moradas. 

Esta perícope apresenta o caminho da igreja enquanto caminha em tempos de 

incerteza e escuridão. É o consolo do Senhor que alcança os crentes de todas as épocas. O 

Senhor não promete nos livrar deste tempo tenebroso, mas nos garante que sua tarefa é 

nos conduzir durante todas as etapas de nossa caminhada com ele. 

A morte de Jesus, contra todas as evidências aparentes, era a vitória do Senhor 

sobre a própria morte. Nossas experiências com ele durante a peregrinação terrena 

oferecem evidências aos nossos corações de que ele venceu a morte, o que nos garante 

que nele podemos um dia fazer o mesmo (HULL, 1983, p. 386). Para Segóvia, esta 

passagem “é uma mensagem de conforto e, acima de tudo, uma demanda de crença 

plena” (SEGOVIA, 1985, p. 482). 

 

3. CONSIDERAÇÕES TEOLÓGICAS 

 Esta perícope tem uma importância teológica que dificilmente poderia ser 

exagerada. Abaixo veremos, ainda que de forma rápida, as principais implicações para os 

principais ramos da teologia. 

 

3.1 Implicações para a Teologia Bíblica 

 Esta passagem se ajusta perfeitamente no dualismo joanino (LADD, 1985, p. 209). 

Enquanto os evangelhos sinóticos apresentam um dualismo horizontal: a era presente e a 

era vindoura; o evangelho de João apresenta um dualismo vertical: o mundo de cima 

(superior) e o mundo de baixo (inferior). João está consciente de que Jesus inaugurou 

uma “nova era” que fora antecipada no Velho Testamento. Jesus é o cumprimento da 
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esperança messiânica que trouxe uma “invasão do mundo de cima em relação ao mundo 

de baixo” (LADD, 1985, p. 214), ou seja, é o mundo de cima que entra na história do 

mundo de baixo para restaurá-lo. Jesus é a luz que brilha nas trevas, pois este mundo é 

mal e tem o diabo como seu governante (Jo 12.31; 16.11). 

 Na teologia de João, a centralidade de Jesus na história da salvação é marcante. A 

salvação retrata a vitória do mundo de cima sobre o mundo de baixo. A morte de Jesus 

representa esta vitória. O tempo todo, a “hora” é enfatizada (2.4; 8.20; 12.23). “A hora da 

paixão, morte, ressurreição e ascensão de Jesus é apresentada como a hora culminante na 

longa história das ações de Deus em favor dos homens'' (LADD, 1985, p. 216). 

 Esta hora havia chegado (12.23). Os filhos de Deus, que estavam dispersos, seriam 

reunidos em um só corpo (11.52). Esta reunião dos filhos de Deus enfrentaria as aflições 

“deste mundo”, mas deveria guardar seu coração de estar agitado. O coração do discípulo 

do Senhor deve se guardar na certeza de que este mundo foi vencido pelo Senhor que foi 

preparar um lugar na “casa do Pai”. As moradas na casa do Pai são, portanto, a 

manifestação final da vitória do mundo de cima sobre o mundo de baixo. Este texto 

representa toda a esperança que moveu a igreja por séculos. Jesus nos preparou um lugar 

na presença do Pai. Apesar das angústias do tempo presente, não somos moradores deste 

mundo. Nossa pátria se encontra nas moradas celestiais que só são realidade porque já 

nos encontramos restaurados na presença do Criador. 

 

3.2 Implicações para a Teologia Sistemática 

Para o contexto da teologia sistemática as implicações também são significativas. 

Para Carson, ao relacionar Jesus com o Pai como um objeto apropriado de fé, o texto de 

Jo 14.1-4 está assumindo uma cristologia extremamente elevada (CARSON, 2007, p. 

488). Certamente, o texto está retratando a divindade de Jesus ao destacar o elo entre Ele 

e o Pai – pois Jesus é aquele que além de falar as palavras de Deus, realiza os atos de 

Deus (Jo 5.19). 

 O texto também tem sua contribuição para a escatologia. Ainda que a vida eterna 

em João seja “apresentada usualmente como uma vida presente da escatologia realizada” 

(LADD, 1985, p. 217), nesta perícope ela é apresentada como futura e escatológica. Jesus 

está indo, mas voltará. Cabe à igreja guardar seu coração da turbulência deste mundo em 

fé naquele que foi preparar morada. 
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 Outra contribuição significativa é para a doutrina da providência. Na cruz, o 

Senhor proveu tudo aquilo que necessitamos para a vida eterna. Ele prometeu nos tomar 

para si e cuidar de nossas vidas enquanto caminhamos na peregrinação deste tempo 

presente. 

 

3.3 Implicações para a Teologia Prática 

 A vida cristã é profundamente impactada pela mensagem da perícope. Não se 

pode viver neste mundo presente sem a confiança na promessa que Jesus faz. Este mundo 

apresenta sua resistência, mas o coração do crente está na casa do Pai aguardando 

tranquilamente o cumprimento de suas promessas. 

A ideia de Deus habitar com os homens está presente desde a construção do 

tabernáculo. Com a encarnação, Jesus tornou isso uma realidade, pois “Deus escolheu 

habitar entre seu povo de uma forma ainda mais pessoal, na Palavra que se tornou carne” 

(CARSON, 2007, p. 128). Nesta passagem, as moradas de Deus são amplas, no sentido de 

que Deus está entre nós, habitando em nossos corações. Isto tem uma implicação 

incontestável na vida cristã. Não precisamos viver amedrontados ou sem esperança. O 

Senhor nos faz viver na certeza de que ele mesmo está conosco. 

Outra implicação para a teologia prática é a consciência de que não somos deste 

mundo. Somos habitantes das moradas da casa do Pai. Não precisamos viver como este 

mundo vive. Devemos apresentar uma contracultura que reflita a natureza do mundo ao 

qual pertencemos. 

 

CONCLUSÃO 

Esta passagem fala da vitória daqueles que peregrinam neste mundo e não 

pertencem a ele. A conclusão desta passagem é apontada pelo próprio Senhor quando 

conclui: “estas cousas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais 

por aflições; mas tende bom ânimo; eu venci o mundo” (Jo 16.33). A vitória nos foi 

alcançada quando o Senhor nos atraiu para si e nos deu morada na casa do Pai. 

As moradas na casa do Pai são tanto uma referência ao lar celestial aguardado, 

quanto o gozo imediato do crente que contempla a presença do Pai pela fé. Jesus foi à 

cruz e levou consigo todos os crentes, tornando-se verdadeiro “templo espiritual”, no qual 

nos abrigamos e adoramos ao Deus Criador. 
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Como os discípulos que andaram com Jesus, estamos cumprindo nossa missão sob 

a pressão deste tempo presente. A mensagem deste texto é um conforto maravilhoso para 

esta igreja missionária. Ao mesmo tempo, como Jesus foi glorificado no cumprimento de 

sua missão, guardamos a esperança viva de um dia, finalmente, estarmos com ele nas 

moradas celestiais. 
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Resumo: O propósito deste artigo é apresentar como no livro de Atos que a igreja possui 

marcas de um reino sacerdotal inaugurado, e como inaugurado possui as características 

do reino de sacerdotes do Antigo testamento. Para analisarmos essas características, 

iremos voltar ao antigo testamento e traçar uma linha teológica que apresente essas 

características. Por fim, nossa conclusão será apresentar qual o provável objetivo de 

Lucas ao apresentar a igreja como reino de Sacerdotes.  

Palavras-chave: Atos. Reino. Sacerdotes. Crescimento. Santificação. Teologia-Bíblica. 

Escatologia-inaugurada. 

Abstract: The purpose of this article is to present as in the book of Acts the church is the 

inaugurated sacerdotal kingdom, and as inaugurated it has the characteristics of the 

sacerdotal kingdom of the Old Testament. To analyze these characteristics, we will go 

back to the Old Testament and draw a theological line that presents these characteristics. 

Lastly, our conclusion will be to present the probable objective of Luke when presenting 

the church as a kingdom of Priests. 

Keywords: Acts. Kingdom. Priest. Growth. Sanctification. Biblical-Theology. 

Eschatology-inaugurated 

 

Introdução 

Muito já se estudou sobre escatologia inaugurada, o que comumente se fala sobre 

o “já e ainda não” das escrituras. Nosso trabalho abordará a temática da inauguração do 
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reino, porém nosso objetivo principal é observar quais as características do Reino de Deus 

que aparecem na narrativa teológica de Lucas. 

Quando lemos a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, Pedro falando sobre os 

crentes serem a casa espiritual edificada em Cristo, no versículo 9, ele diz “vocês, porém, 

são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus”
65

. 

Pedro classifica os crentes, a igreja, como reino de sacerdotes. Podemos notar então, que 

denominar a igreja como um reino de sacerdotes, não é algo que compete a este trabalho, 

pois as escrituras já têm isso em si mesma, o que queremos é apresentar o que a igreja faz 

como Reino de Sacerdotes. 

Este artigo tem sua importância, quanto ao estudo da escatologia inaugurada, pois 

ao apresentar as marcas do Reino na igreja, estará demonstrando que a inauguração do 

reino já trouxe para a igreja algumas marcas reais.  O nosso trabalho terá um caminho 

lógico a seguir, primeiramente iremos analisar brevemente o livro de Atos e seu gênero 

para conseguirmos traçar uma metodologia que seja eficaz na interpretação do livro. Em 

seguida iremos observar quais os antecedentes do Reino de Deus para o livro de Atos, ou 

seja, o que o Antigo testamento fala do Reino de Deus, como Jesus utiliza o termo Reino 

de Deus e como o evangelho de Lucas utiliza o termo. Com isso em mente iremos 

analisar, como em Lucas-Atos o reino de Deus está inaugurado. Para só então voltarmos 

novamente ao Antigo Testamento e analisarmos quais eram as marcas do Reino, para que 

consigamos comparar ao reino em Atos e analisar se de fato a igreja possui as marcas do 

Reino de Deus do Antigo Testamento. 

 

1. Breve introdução ao Livro 

O livro de Atos é o segundo volume da obra de Lucas. Por conta do foco de nosso 

trabalho e da delimitação do tema, não iremos abordar detalhadamente as questões de 

autoria, data, local e destinatário que podem ser encontradas em artigos e introduções ao 

novo testamento. Quanto a autoria apesar de em certo sentido Lucas-Atos ser anônimo
66 

seguiremos a visão tradicional apresentada por Carson, Moo e Morris (1997) de que 

Lucas  é o autor da obra.  
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O propósito da obra de Lucas, que é endereçada a Teófilo conforme Atos 1.1, é 

triplo “o primeiro é claramente histórico” (Blomberg, 2019, p. 34), Lucas quer informar 

ao seu destinatário a história do nascimento da igreja, porém “Lucas não está narrando 

uma história secular, mas a história da salvação (do alemão heilsgeschichte)” (Blomberg 

2019, p.35), logo o autor tem propósitos teológicos também em sua obra. Alter e 

Kermode (1997, p.504) afirmam que Conzelmann
67

 “deixou claro que Lucas estava 

menos interessado na história no sentido moderno do que em uma teologia da história”. 

“Um terceiro propósito, sem dúvida subordinado aos interesses históricos e teológicos, 

parece ser o literário"  (Blomberg, 2019, p.36). Alter e Kermode (1997, p.504) 

apresentam que o comentário de Ernest Haenchen “com eco em Conzelmann propiciou 

leituras minuciosas mostrando que, em Atos, Lucas era um artífice literário, em vez de 

historiador. O trabalho de Haenchen tornou a abordagem literária o consenso na erudição 

crítica”.       

Vemos então a obra de Lucas como uma teologia histórica feita com riqueza 

literária, devemos analisar então seu gênero. Joseph A. Fitzmyer (1998, apud. Blomberg 

2019, p. 38) diz “o antigo título praxeis era um termo que designava uma forma literária 

grega específica, um relato narrativo dos feitos heróicos de personagens históricos”. 

Todavia, está claro que Lucas em seu livro não foca nos seus personagens, apesar deles 

serem históricos o foco é em Deus operando. Vemos que Atos é composto de narrativa 

semelhante aos evangelhos, portanto “se a melhor descrição dos evangelhos é a de 

biografia teológica, então talvez a melhor descrição de Atos seja a de história teológica” 

(Blomberg, 2019 p.38). Manuel Alexandre Júnior (2021, p. 294) afirma que “os traços 

literários que caracterizam o livro de Atos evidenciam as qualidades do autor como 

narrador e teólogo, também como historiador: trata-se de uma narrativa histórica colocada 

a serviço da teologia e da pregação pastoral”. “Lucas não apresentava seus pontos 

abstratamente; preferia narrar” (Alter e Kermode 1997, p.504). Wright (2022, p. 508), 

concorda ao dizer que “estudos recentes estão certos em enfatizar que Lucas é tanto 

historiador como teólogo: a divisão entre essas duas áreas sempre foi uma projeção 

forçado do dualismo pós-Iluminismo a um texto do I século”. Lucas trás diversos temas 

importantes em Atos, mas um tema claro é: 
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O evangelho (Lucas) tratou do que Jesus começou a fazer e ensinar. Em Atos, o mestre continua a 

estar ativo como Senhor que tem o poder de Salvar e dar o dom do Espírito a todas as pessoas. 

Arrependimento e fé, manifestos na submissão ao batismo, são a resposta apropriada à 

proclamação (Marshall 2007, p. 161). 

 

Sendo assim, vemos que o tema de Atos é a ação de Cristo através do Espírito, 

uma continuação da obra de Cristo iniciada no Evangelho. Atos 1.1 nos sugere isso ao 

dizer que no primeiro livro Lucas relatou “tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar”, 

fica subentendido que esta obra é o que Jesus continua a fazer e ensinar. “A obra da igreja 

deriva da obra de Jesus, ou seja, não forma apenas um paralelo com ela” (Wright, 2022, 

p.498).  Concordando com isto, Schreiner (2018, cap. 5
68

) afirma: "o objetivo dos Atos 

é dar a garantia de que os eventos da igreja primitiva avançam a história do reino; 

apesar da fraqueza e do sofrimento do povo de Deus, Deus ainda está cumprindo 

seu plano de reino através de Jesus e de seu povo". 

1.1 Pressuposições importantes 

Antes de pensarmos na forma pela qual leremos Atos, é preciso deixar claro como 

vemos a relação entre a igreja e Israel, ou melhor, a forma como entendemos a relação 

entre o reino de no AT e a igreja. O sistema hermenêutico que melhor define a forma 

como vemos, neste trabalho, essa relação entre igreja e Israel é o dispensacionalismo 

progressivo. Conforme Darrell Bock (em Parker e Lucas 2022, capítulo 3): 

  

Todos os tipos de dispensacionalismo defenderam a manutenção de algum senso de distinção entre 

Israel e a igreja. No entanto, o dispensacionalismo clássico e revisado argumentaram de maneiras 

diferentes por uma distinção completa. O dispensacionalismo clássico defendia uma divisão 

completa em todos os níveis, incluindo promessa e realização com um povo celestial da igreja e 

um povo terreno de Israel no fim. Em contraste, os dispensacionalistas revisados viram algum 

cumprimento inicial da nova aliança na era atual e, portanto, viram mais unidade na obra salvadora 

de Cristo. 

 

Porém, os dispensacionalistas progressivos veem que as promessas do Reino 

escatológico se cumprem com a vinda de Cristo, conforme Blaising e Bock (2000, 

capítulo 8): 
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As páginas iniciais de cada um dos quatro Evangelhos declaram que Ele é o Cristo, o Rei ungido. 

Ele é aquele filho de Davi de quem os profetas estavam falando quando previram o Rei 

escatológico. Sua aparência real na história marca o cumprimento iminente do reino escatológico. 

Sem o Rei, o reino se estabeleceria completamente no futuro. Uma vez que o rei aparece, o futuro 

está próximo. 

 

Ainda assim, o dispensacionalismo progresssivo vê que há uma diferença entre 

Israel e a igreja. Ou seja, para os dispensacionalistas progressivo vemos tanto 

continuidade como também descontinuidade entre igreja e Israel. Um exemplo para os 

dispensacionalistas progressivos de que ainda há promessas para Israel que não se cumpre 

na igreja é Atos 1.6,7. Os discípulos ali perguntam sobre quando será a restauração de 

Israel, alguns diriam que a pergunta está errada já que a igreja seria a restauração do reino 

de Deus, Bock  (em Parker e Lucas 2022, capítulo 3) explica essa passagem a partir do 

dispensacionalismo progressivo: 

 

Alguns argumentaram que esta é uma pergunta falsa que mostra que os discípulos não conhecem 

ou entendem o calendário escatológico, tendo falsas expectativas sobre o cronograma escatológico 

e Israel. Não há nada na resposta de Jesus que diga que a pergunta está errada. É simplesmente que 

eles não devem saber as horas. A questão é significativa porque nada no que Jesus lhes ensinou 

após sua ressurreição e antes da ascensão os fez mudar a esperança que tinham para a promessa à 

nação. Essa esperança está de acordo com as expectativas nos textos judaicos, tanto da Escritura 

Hebraica quanto na expressão judaica posterior (Jr 16:15; 23:8; 31:27-34; Ez 34-37; Is 2:2-4; 49:6; 

Amós 9:11-15; Sir 48:10; Pss. Sol. 17-18; 1 Enoque 24-25; Tob 13-14; Dezoito Bênçãos 14). É 

uma esperança já expressa em Lucas 1:69-74; 2:25, 38. Nada aqui fala contra o que tenho 

argumentado em relação a um futuro para Israel. É importante lembrar quando essas palavras são 

ditas que Israel está presente em sua terra. Às vezes, argumenta-se que o NT não diz nada sobre 

Israel na terra, mas isso ignora que quase todo o NT está escrito em um momento em que Israel 

está na terra. 

 

Com o que já definimos e comentamos, nosso entendimento é que a igreja cumpre 

promessas relacionadas ao Reino de Deus, porém não cumpre todas as promessas. Há 

continuidade e descontinuidade no Reino de Deus, a igreja é agora o reino de Deus na 

terra, todavia, Deus ainda tem promessas para a Nação de Israel. Sendo assim, nossa 

leitura da igreja como reino de Deus visará demonstrar que a igreja possui características 

do Reino de Deus no AT, sem que isso implique que a igreja substitui Israel em todos os 

aspectos. 

Outro ponto fundamental para uma boa compreensão do artigo, é vê-lo como uma 

leitura teológica de Atos.  Fazer uma leitura teológica não significa negligenciar a 
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exegese do texto, nem mesmo os contextos do livro. Steve Walton (2022, p. 5) explica o 

que é a leitura teológica e o que fazem os leitores teológicos: 

Os leitores teológicos não param com as perguntas e questões da crítica histórica.  Na leitura 

teológica envolve-se com a mensagem entendida dos textos, lidos com sensibilidade à linguagem, 

sintaxe e gramática, gênero e assim por diante. Em busca de qual mensagem transmitida por 

cláusulas, frases, parágrafos, seções e livros individuais  dentro de toda escritura. O foco estará em 

perguntar o que está sendo comunicado sobre Deus, ação de Deus e os propósitos de Deus para a 

humanidade e para o mundo. 

 

A partir disso devemos deixar claro o que queremos dizer com: busca do 

significado da igreja como reino de sacerdotes. Para Foakes-Jackson (1919, p.193) é clara 

a visão de um reino em Atos, ele afirma: 

 

A ideia de um reino messiânico permeia todo o livro de Atos.  É o tema do discurso do Senhor 

Ressuscitado que fala aos seus discípulos “as coisas concernentes ao reino de Deus”, e os 

discípulos lhe perguntam se ele irá “restaurar o reino a Israel” em seu tempo.  Os Apóstolos, 

quando citam as palavras do Salmo Segundo "os reis da terra se puseram em ordem", 

evidentemente estão considerando estes como os antagonistas naturais de Cristo. Quando Pedro 

prega a Cornélio, ele diz que Jesus de Nazaré foi  ungido por Deus e andou fazendo o bem (uma 

palavra aplicada aos reis) e curando aqueles sob o domínio (καταδυνασ- τευομϊνουε) do diabo, 

como se Satanás fosse um príncipe rival. Paulo declara aos judeus em Antioquia da Pisídia que  

Deus levantou Davi como rei, e que Jesus "a quem Deus ressuscitou dos mortos" é o herdeiro da 

promessa feita ao filho de Davi, que, ao contrário de seu antepassado, "não viu corrupção". 

 

Portanto, ainda que não apareça em Atos a expressão Reino de Sacerdotes, 

podemos analisar o livro e ao vermos o contexto canônico compararmos se há a 

possibilidade do Reino de Deus em Atos possuir as características de um reino sacerdotal. 

Nossa intenção não é demonstrar que Lucas pretendia afirmar que a igreja era um reino 

sacerdotal, mas queremos apresentar que a narrativa lucana, a partir de uma leitura 

teológica, apresenta a igreja com marcas de um Reino Sacerdotal. 

Com isso em mente, ficamos com o desafio de sabermos o modo por qual 

interpretamos as suas narrativas, visto que narrativa não contém proposições de verdades 

normativas para os leitores, antes apenas narra o que ocorreu. Todavia, Lucas não narra a 

partir do nada, “é claro que Lucas tinha sido grandemente influenciado pela leitura das 

narrativas do Antigo Testamento e pela convivência com elas, de modo que esse tipo de 

história divinamente inspirada e com motivos religiosos é também evidente em sua 

narrativa” (Fee; Stuart 2011, p.134), ou seja, Lucas está escrevendo sua história com 

motivos teológicos, com base nisso Fee e Stuart (2011, p. 134) sugerem que a pergunta 
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para exegese de Atos é também sobre “qual era o propósito de Lucas ao selecionar e 

formular o assunto dessa maneira?”, nós iremos então analisarmos o tema do Reino em 

Lucas-Atos, para então apresentarmos as marcas do reino na igreja. 

 

2. Os antecedentes quanto ao tema do Reino 

Uma pergunta importante que devemos fazer é: o que é o reino de Deus? 

Seguimos Karl Allen Kuhn
69

 quando ele propõe que o reino de Deus para os israelitas não 

era algo fixo, mas o reino de Deus era a longa história da atuação de Deus. Para Allen 

(2015, cap. 2
70
) Esta “história do rei”, em essência, foi uma história que proclamou o 

seguinte: 

1. Yahweh é o Rei de Israel e Governante do universo. 

2. A atual ordem de criação e o estado do povo de Deus não estão alinhados com a 

vontade de Deus. 

3. Deus agirá para reorganizar a criação em alinhamento com as intenções de Deus. 

Entre as fundamentações de Allen
71

 ele mostra que: 

 

Numerosos textos encontrados entre o DSS
72

 se juntam a outras tradições 

intertestamentais ao olhar para a frente para a vitória que Deus, o Rei, alcançará em nome 

do povo de Deus sobre os males que os oprimem. Essas tradições apresentam “esperança 

do rei como uma esperança para uma futura intervenção divina na história”.  Os 

resultados da intervenção de Deus em nome dos fiéis seriam um reino da justiça (contra 

inimigos opressivos), paz (da injustiça e da guerra) e da prosperidade (em oposição à 

realidade generalizada da pobreza)
73

. 

 

Portanto, ao procurarmos quais são os antecedentes do tema  do Reino de Deus, 

não estamos procurando uma definição. Uma explicação clara e lógica sobre as fontes de 

Lucas. Nosso objetivo é olharmos para o Antigo Testamento, para o judaísmo do período 

ou para Jesus e percebermos quais eram os usos do termo. 

                                                 
69

 Em The Kingdom According to Luke and Acts, 2015 
70

 Livro com fonte digital não paginado 
71

 Ibid. 
72

 The dead sea scrolls 
73

 Ilustrativo a isso é 1QM coluna 12. 
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No Antigo Testamento, não se encontra a expressão utilizada por Lucas, tanto no 

evangelho quanto em Atos, para se referir ao reino, Lucas utiliza a expressão “ ασιλείας 

τοῦ θεοῦ”. Porém, em 1 Cr 28.5 e 2 Cr 13.8 (cf. 1 Cr 17.14, 29.11), temos a expressão 

Reino de Yahweh, para descrever a monarquia davídica. Quanto a isso Scott Hahn (2005, 

p.295) afirma que: 

 

O cronista entendeu que o reinado da casa de Davi foi baseado em uma aliança divina na 

qual o filho de Davi também foi declarado filho de Deus (cf.2 Sm 7.14). Portanto,  o 

Reino de Davi foi a manifestação do governo de Deus sobre a terra, isto é, o reino de 

Deus para Israel e as nações. 

 

“O tema central do ensino de Jesus é o anúncio da chegada do Reino de Deus” 

(Klein; Blomberg; Hubbard Jr., 2017, p. 656). Ainda que o termo “Reino de Deus” na 

literatura do judaísmo antigo é escasso, “só raramente se encontra o termo nos livros 

apócrifos e pseudepígrafos, bem como no targum e em Fílon”
74

 (Jeremias, 2008, p. 72). 

Comparando o uso de Jesus de “reino de Deus” com o apocalipticismo podemos notar 

alguns pontos. Richard Horsley escreve: 

 

“A proclamação e prática do reino de Deus por Jesus de fato pertenciam ao contexto do 

apocalipticismo judaico. Mas longe de ser a expectativa por uma catástrofe cósmica 

iminente, era a convicção de que Deus estava expulsando Satanás do controle sobre a vida 

pessoal e histórica, tornando possível a renovação do povo de Israel. A presença do reino 

de Deus significava a eliminação da antiga ordem” (Horsley, apud. Collins 2010, p.371). 

 

Collins (2005, p.371) afirma de modo similar que Jesus tinha uma orientação 

escatológica, isso não significa necessariamente que deveria ser descrito como 

apocalíptico. Sanders argumenta que a meta de Jesus era a restauração de Israel, mas ele 

considera a escatologia de restauração como típica dos apocalipses”. Sendo assim, 

podemos notar que há semelhanças e diferenças entre Cristo e o apocalipticismo judaico. 

A diferença está que nos evangelhos e em Jesus não temos as viagens celestiais e 

predições históricas, mas há a semelhança de que tanto a apocalíptica quanto Cristo falam 

sobre uma escatologia. “Assim como o apocaliptiscimos dos manuscritos do mar morto 

reflete a ideologia sacerdotal da seita, as esperanças escatológicas dos evangelhos estão 

                                                 
74

 Especificamente nos apócrifos e pseudepígrafos o termo aparece em “Tob. 13.2, SlSal 5.18; 17.3, Enoque 

etíope 84.2, Sab. 6.4; 10.10, AssMois 10.1, OrSib 3.47” (nota de rodapé de J. Jeremias (2008, p.72 nº 185) 
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baseadas em formas e linguagem que refletem sua origem em um movimento popular na 

Galileia” (Collins 2005, p.370).  

John Kloppenborg (apud. Collins, 2005 p.369) nos ajuda a compreender essa 

linguagem escatologica de Jesus e dos evangelhos, de modo que é importante para nosso 

estudo: 

 

A perspectiva de Q é emoldurada tanto espacialmente, por realidades transcendentes – 

céu, inferno ou hades, Sophia, o Filho do Homem, anjos, demônios e o diabo - , quanto 

temporalmente, pelo julgamento vindouro, a destruição dos impenitentes na parusia e 

refeição escatológica no Reino. [...] No entanto, para Q, assim como para algumas outras 

expressões do apocalipticismo cristão, o presente já partilha de realidades escatológicas. 

 

Sendo assim, para entendermos o Reino de Deus para Cristo, vemos que ele tem 

semelhança com o apocalipticismo judaico quanto a esperança escatológica futura. 

Porém, difere deste movimento tanto em termos literários, como também, para Jesus o 

reino futuro já está inaugurado no presente, diferentemente deles.  

Manuel Alexandre Júnior (2021, p.286) apresenta que a expressão reino de 

Deus/reino do Céu nos lábios de Jesus é usada para: 

 

(1) para expressar a preeminência, a autoridade ou soberania do reino; (2) 

para vindicar sua autoridade pessoal na representação do reino e na 

interpretação da vontade divina; (3) para implicar o caráter de sua 

autoconsciência divina como enviado do Pai e soberano Senhor; (4) para 

proclamar a exigência radical do reino. 

 

Observando então, o evangelho de Lucas como primeiro volume de Atos, vemos 

que em Lucas dois subtemas do reino são importantes: 

a. O reino é descrito em termos davídicos. Scott Hahn (2005) apresenta características 

da realeza davídica que aparecem Cristo: 

b.  

Quando lido sincronicamente o AT – os profetas e os salmos – dá uma imagem composta 

da monarquia davídica no Filho de Davi, ungido como filho de Deus pela aliança divina, 

governa eternamente de Jerusalém sobre todo Israel e nações. Reunindo-os para adorar no 

templo. 
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Podemos notar que essas características da monarquia davídica são manifestas em 

Cristo. Por isso também, “há uma coerência nos títulos atribuídos a Jesus – por exemplo, 

Rei, Cristo, Filho de Deus” (Hahn 2005, p. 305), o fato é que esses títulos são tipologias à 

figura do rei Davi. 

c. O reino é descrito como já inaugurado. Lucas 17.21 o reino é descrito como entre os 

fariseus
75
, ou seja, o Reino já está presente. “O reino na visão de Lucas, está presente 

não em sua forma final, mas em forma inaugural em que as promessas dos últimos 

dias começam ser cumpridas” (Zuck 2018, p. 105). “O reino de Deus é uma realidade 

escatológica, mas a eternidade irrompeu no tempo, o sobrenatural transpôs as 

fronteiras da história e tornou-se manifesto na pessoa e obra de Jesus. Ele é o Rei” 

(Junior 2021, p. 288) 

Podemos então concluir alguns pontos principais sobre os antecedentes do tema do 

Reino de Deus, que nos ajudará a compreender o Reino em Atos, são eles: 

(1) O reino de Deus tem o reino de Davi como antecedente 

(2) Jesus é o Rei, então Ele é uma tipologia de Davi 

(3) O reino de Deus está inaugurado 

(4) Como vemos uma relação com o apocalpticismo judaico, entendemos que este 

Reino inaugurado é uma antecipação da esperança futura de restauração 

completa.  

 

3. A igreja como Reino de Deus inaugurado 

 

Como exposto acima, o reino em Lucas é descrito como um Reino davídico. “O 

reino renovado de Davi, do qual a igreja é a manifestação visível, existe no 

simultaneamente no céu e na terra” (Hahn 2005, p.321), ou seja, somos cidadãos do céu, 

mas já manifestamos o reino espiritual aqui na terra. Aqui está um mistério na vida da 

igreja “a igreja de fato é o Reino de Deus, mas como percebido, ela é apenas seu sinal e 

instrumento” (Hahn 2005, p.322). A igreja não é o reino consumado de Deus, mas é a sua 

realidade no presente. “A essência atual do Reino de Deus é já, mas ainda não. 

                                                 
75

 Há outros indicadores de Lucas apresentando o reino como inaugurado, porém devido ao foco de nosso 

trabalho, o que está escrito já nos é suficiente. 
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Inaugurado, mas não consumado. Espiritual, não político" (Klein; Blomberg; Hubbard Jr. 

2017, p, 649). 

Para entendermos a igreja como reino de Deus inaugurado, é necessário 

observarmos algumas alusões do Antigo testamento em Atos que atestam este 

cumprimento, seguiremos as alusões propostas por G.K. Beale
76

 em sua Teologia do 

Novo Testamento. A primeira alusão que nós veremos é a alusão do chamado de Israel 

em Êx 19.5, 23.22 e Dt 14.2, observe o quadro: 

 

Ex 19.5 ἔσεσθέ μοι λαὸς περιούσιος ἀπὸ 

πάντων τῶν ἐθνῶν· ἐμὴ γάρ ἐστιν πᾶσα ἡ γῆ 

 

Ex 23.22ἔσεσθέ μοι λαὸς περιούσιος ἀπὸ 

πάντων τῶν ἐθνῶν· 

 

Dt 14.2 ὅτι λαὸς ἅγιος εἶ κυρίῳ τῷ θεῷ σου, 

καὶ σὲ ἐξελέξατο κύριος ὁ θεός σου 

γενέσθαι σε αὐτῷ λαὸν περιούσιον ἀπὸ 

πάντων τῶν ἐθνῶν τῶν ἐπὶ προσώπου τῆς 

γῆς 

At 15.14 Συμεὼν ἐξηγήσατο καθὼς πρῶτον 

ὁ θεὸς ἐπεσκέψατο λα εῖν ἐξ ἐθνῶν λαὸν τῷ 

ὀνόματι αὐτοῦ. 

 

Vemos que Israel no AT é um povo eleito para ser o povo especial de Deus sobre 

as nações, “de fato todas as outras ocorrências no AT de “todas as nações chamadas pelos 

meu nome [de Deus], exceto Amós 9.12, a referência é exclusivamente a Israel” (Beale 

2018, p. 579).  

Além da chamada de Israel como modelo da chamada da igreja, nós vemos que 

Israel nos textos de Isaías 49.3,5,6 e Isaías 42.6b,7,16 Israel é o servo em quem Deus 

revela sua glória e leva salvação até a extremidade da terra. Israel nesses textos é uma luz 

de salvação aos gentios. Em Atos 13.47 e Atos 26.18 vemos referência a Paulo como luz 

colocada por Deus para levar salvação até os confins da terra.  

                                                 
76

 Ainda que G.K. Beale não vê a relação entre Israel e Igreja conforme a visão dispensacionalista 

progressiva, podemos concordar com ele em alguns pontos. Concordamos com ele quanto à aplicação de 

texto do AT à igreja e discordamos quanto à substituição de Israel pela igreja. 
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É importante a observação também quanto a Jesus falar 40 dias sobre o Reino em 

Atos 1.3, “quarenta é um número bíblico arredondado usado em textos em referência a 

um período que ocorre instrução para o trabalho que está por vir” (Garland 2019, p.11). 

Foram 40 dias de chuva no dilúvio para limpar a terra, Moisés permaneceu 40 dias na 

nuvem para receber as instruções, Jesus foi tentado 40 dias para iniciar seu ministério. 

Logo, esses quarenta dias, é um período para o novo que está por vir. Jesus nestes 40 dias, 

falava do reino de Deus. Em todo o livro, o reino de Deus é parte da pregação, "aliás, 

Atos não apenas começa com o reino de Deus, mas também termina com uma declaração 

sobre o reino de Deus. Em Atos 28.31” (Jr. 2018, p.13). 

Beale (2018, p.592) desenvolvendo o entendimento de David W. Pao quanto a 

igreja ser o reino restaurado apresenta seis temas significativos em Atos: 

 

a. A reconstituição de Israel começa a ser cumprida em Lucas-Atos com a instituição 

dos doze apóstolos, que representam as doze tribos unificadas.  

b. A menção às diversas nacionalidades em Atos 2 e a menção de que “judeus [...] de 

todas as nações debaixo do céu” tem relação com a repetida profecia em Isaías da 

reunião dos dispersos exilados. 

c. A vinda do Espírito (At 2) 

d. O arrependimento inicial das multidões em Israel 

e. A reconstrução do reino davídico (At 15.15-18) 

f. A inclusão dos marginalizados no verdadeiro povo de Deus remetem às profecias 

isaiânicas da restauração.  

Sendo assim podemos ver que na igreja temos o cumprimento das profecias de 

restauração do reino de Israel, logo é o reino de Deus inaugurado. Com isso podemos 

prosseguir para o foco de nosso trabalho que é analisar as características deste reino 

inaugurado. 

4. Características do reino de Deus no Antigo testamento 

Vimos anteriormente os antecedentes literários de Lucas quanto a expressão reino 

de Deus no antigo testamento e que a igreja é a inauguração do Reino de Deus, que será 

consumado no futuro. E apesar de que não há uma menção explícita do reino de Deus no 

AT, podemos traçar uma linha teológica no AT que remete ao reino de Deus. Iremos 
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analisar as características do Reino em Gênesis, no Êxodo e nas monarquias israelitas, 

para então fazermos nossa comparação com o Reino de Deus em Atos. 

Deus em Gênesis 1 cria todo o universo, para então no sexto dia criar o homem a 

sua imagem. “Em geral, por todo antigo oriente próximo é o rei que as pessoas 

consideram representar a imagem de Deus” (Walton 2021, p.220). Sendo assim, podemos 

começar a entender que comparado ao antigo oriente próximo, Adão estava sendo criado 

como um Rei representante de Deus, conforme afirma John Walton (2021, p. 220) quanto 

ao  contexto israelita “as pessoas são feitas a imagem de Deus, pois personificam as 

qualidades de Deus e realizam seu trabalho; a imagem define a identidade humana”. As 

pessoas são então símbolos da presença divina e agem como seu representante. 

Adão como este representante de Deus, este rei no jardim, recebe uma ordem em 

Gênesis 1.28 quando Deus o abençoa, por sinal “abençoar não é só conferir uma dádiva, 

mas também uma função (cf. 1.22, 2.3; cf. também as bênçãos de despedida de Isaque, 

Jacó e Moisés)” (Kidner 1979, p.49). Deus está dando a função para Adão o representar 

como um Rei no jardim, no entanto que assim como Deus deu nome às coisas no capítulo 

1, Adão dá nome aos animais. Conforme Hildebrandt (2008, p.74) “as funções da 

humanidade sobre a terra são frequentemente notadas em termos reais no Antigo 

Testamento, e a realeza no imaginário é democratizada para incluir toda a humanidade”. 

Assim, o salmista declara: "Que é o homem, para que com ele te importes? E o filho do 

homem, para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres 

celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas 

mãos; sob os seus pés tudo puseste" (S1 8.4-6). 

A ordem para Adão é para que ele frutifique, multiplique, encha a terra, sujeite-a e 

a domine. O governo de Adão era para ser exercido e também expandido, vemos uma 

ordem de crescimento para este Rei. Quando Deus ordena que Adão domine, e no 

capítulo 2.15 a ordem para guardar o jardim, Adão era um sacerdote que deveria manter 

puro o jardim, conforme Beale (2018, p. 60) “o Éden era o templo em que Adão foi 

colocado como imagem viva de Deus, e como sacerdote, deveria guardar o santuário 

contra a presença de criaturas impuras”.  

Com isso, vemos que Adão no Éden possuía duas funções básicas: ele era Rei e 

Sacerdote no jardim. Logo, ele deveria trazer crescimento, multiplicação e expansão para 

o reino, ao mesmo tempo que deveria mantê-lo santo. As marcas do reinado de Adão no 

Éden eram crescimento e santidade. 
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Adão falha na sua missão, e há uma transmissão da comissão de Adão para seus 

descendentes. Noé, Abraão, Isaque, Jacó, os israelitas no Egito recebem essa 

promessa/função de crescimento e multiplicação
77

. Essa comissão então é transmitida até 

que chega ao Adão coletivo, que é comissionado no Êxodo: Israel. 

Israel é tirado do Egito e levado para terra prometida, junto disto Beale (2018, 

p.75) argumenta a favor de Israel como Adão coletivo ao mostrar que “vários textos do 

AT referem-se à terra prometida com Éden ou Jardim, porque Israel foi planejado para ser 

um Adão coletivo, que recebeu a ordem de cumprir a missão de Adão”. Um texto que fica 

claro este chamado de Israel é Êxodo 19.6: “e vocês serão para mim um reino de 

sacerdotes e uma nação santa”. É importante observar, que o reino de sacerdotes não é 

apenas por Israel ter uma casta de sacerdotes entre sua nação. R. Alan Cole (1980, p. 141) 

afirma que é: 

 

fato que até aqui (Ex 19.6) ainda não existia qualquer casta sacerdotal atribuída a Israel. 

Presumivelmente, o conceito básico (de reino de sacerdotes) é o de um grupo 

especialmente separado para possessão e serviço a Deus, com livre acesso à sua presença. 

A ideia de Israel agir como representante divino no mundo não pode ser excluída. Quer 

cumprida ou não na época, esta deveria ser a missão de Israel (cf. promessa feita a Abraão 

em Gn 12.3. A escolha divina especial de Israel tinha um propósito universal bem mais 

amplo. 

 

Desta forma vemos Israel como um Adão coletivo, que deveria ser um Reino no 

sentido que deveria se expandir, em favor disso vemos que a comissão de Adão para 

multiplicação é repassada ao Israel coletivo em Lv 26.9; Dt 7.13; 15.4,6; 28.11,12; 30.16. 

Mas, ao mesmo tempo, era um reino de sacerdotes que deveria se manter santo, em favor 

disso vemos todas as leis que Israel possuía, e de forma mais clara Lv 20.7: “Portanto 

santificai-vos, e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus”. Logo assim como Adão, 

os israelitas deveriam crescer, expandir, multiplicar e serem santos, para refletirem seu 

papel de reino de sacerdotes. 

Quando olhamos para a monarquia de Israel, podemos observar Salomão, que 

“estava seguindo a tradição de Davi, que atuou essencialmente como sacerdote apesar de 

jamais ter sido identificado assim” (Beale 2018, p.81). As passagens que apresenta 

Salomão que era rei, tendo uma associação com o sacerdócio são: 
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 Conforme Gênesis 9.1,7; 12.1,2; 26.24; 35.11,12; 47.27 e Ex 1.20 (há ainda outras passagens em Gênesis 

onde Deus abençoa com a benção da multiplicação, mas essas são suficientes para uma análise). 
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a. 1 Rs 8.1-6 ele ordena que a arca seja levada para o templo 

b. 1 Rs 8.14,55 abençoa todo Israel no átrio do templo 

c. 1 Rs 8.22-54 ora diante do altar 

d. 1 Rs 8.62-64 suas muitas ofertas sacrificiais acentuam seu papel como sacerdote. 

e. 1 Rs 8.60 sua oração tinha como propósito que todos os povos conhecessem a 

Deus, ou seja, ele estava atuando como um mediador (sacerdote) entre as nações e 

o Senhor. 

Podemos concluir conforme G.K. Beale (2018, p.91) “as principais linhas da 

narrativa dos livros do AT referem-se ao chamado de Israel (e seu rei) para cumprir a 

comissão adâmica de reinar sobre uma terra renovada”, como vimos que o chamado de 

Adão, a geração do Êxodo e a monarquia, o chamado é ser um reino de sacerdotes, em 

outras palavras o chamado é para crescimento e santidade. 

   

5. As características do Reino Sacerdotal em Atos 

Em suma nosso artigo até aqui observou os seguintes pontos: 

a. Lucas apresenta em seu evangelho o reino davídico como inaugurado 

b. Cristo é quem inaugura este reino, sendo o Rei davídico 

c. A igreja é o reino de Deus inaugurado 

d. As características básicas do Reino no AT são: crescimento e santificação, pois é 

um reino de sacerdotes. 

Com isso chegamos ao ponto que é o foco de nosso estudo: ler teologicamente 

Atos para buscar as características do Reino de Deus na igreja de Atos dos apóstolos. 

Iremos analisar essas duas características separadamente e depois observarmos como 

Atos 8 apresenta as duas características quando o evangelho chega na Samaria. 

    

5.1 O Crescimento do Reino através do Espírito 

 



Uma leitura teológica de Atos, em busca do significado da igreja como reino sacerdotal 

70 
 

Allen (2015, cap. 2) mostra que:  

 

A reflexão israelita sobre o Espírito de Deus que levou à virada da era levou a várias 

concepções do papel e função do Espírito. John R. Levison fornece um guia útil através 

de alguns desses materiais, examinando as concepções do Espírito nos escritos 

sobreviventes de Philo, Josefo e Pseudo-Philo. Ele encontra o Espírito descrito como uma 

fonte de poder incrível e transformador, manifestado nos dons da proeza militar (Pseudo-

Philo); inspiração profética (Pseudo-Philo). 

 

Atos dos Apóstolos, parece seguir a ideia do Espírito como capacitador. O reino 

de Deus em Atos está crescendo através da proclamação, capacitada pelo Espírito Santo, 

para Lucas “o ponto é que a promessa do Espírito no prólogo de Atos é representada 

como a fonte do poder profético para o testemunho” (Cho 2003, p. 189). Em termos 

gerais “para Lucas, o Espírito Santo não diz respeito à salvação nem à santificação, como 

é comumente afirmado, mas exclusivamente a uma terceira dimensão da vida cristã – o 

serviço” (Stronstad, 2019 p. 30). Conforme Yongmo (2003, p.197) “onde o reino está 

sendo proclamado, lá o Espírito está trabalhando”. Lucas apresenta o Espírito como 

capacitador para a pregação do Reino, tanto em Atos como no seu Evangelho, ao mostrar 

Cristo e a Igreja recebendo o Espírito antes do início de suas obras. Conforme McGinnis 

(2022, cap. 2
78

): 

 

Uma associação-chave é especialmente importante para Lucas, ou seja, a da associação 

do Espírito com o poder. Lucas expressa o papel do Espírito na fundação, construção, 

nutrição e proteção da igreja com mais força do que qualquer outro autor do NT. Ele 

envolve o Espírito completamente nos detalhes da igreja; até mesmo contratempos são o 

trabalho do Espírito (8:1, 4; 16:6–7; 20:22).151 Ele mostra o Espírito capacitando os 

crentes para um testemunho ousado sobre Jesus e liderando-os como o “Diretor de 

Missões”. A essência da pneumologia de Lucana é a proclamação profética. 

 

O Espírito então é quem capacita a igreja a pregar o reino de Deus, conforme At 

1.8, o significado de ser testemunha de Jesus é o mesmo de ser testemunha do Reino, 

veja: 

 

                                                 
78

 Livro com fonte digital não paginado 



Revista Teológica Jonathan Edwards II, No 4 (2022): 55-81 

71 

 

dar testemunho” em favor de Jesus Cristo à luz das Escrituras, corresponde em Atos com 

μάρτυρες, que tem Jesus como seu objeto em 1:8. Assim, o comando de Atos1:8 (ἔσεσθέ 

μου μάρτυρες) corresponde ao cumprimento em Atos 28:23 (διαμαρτυρόμενος τὴν 

 ασιλείαν τοῦ θεοῦ (Cho 2003 p. 188). 

 

O chamado do reino é para que ele cresça, logo Deus capacita este reino com seu 

Espírito. Quando olhamos para a atividade do Espírito no Antigo Testamento vemos que 

“a atividade carismática é experiencial e também funcional, pois concede habilidades 

adequadas para o chamado à liderança e serviço” (Stronstad 2018, p. 46). Hildebrandt 

(2008, p.78-79) fala que Gn 1.28,5.2,9.1 são impossíveis de cumprir se não for pela 

benção de Deus. Deus capacita a humanidade para cumprir suas obrigações divinas 

impostas por meio da bênção conferida. Observe também que o Espírito enche quem iria 

trabalhar no tabernáculo com "espírito de Sabedoria” (Ex 29.3), Moisés e Josué da mesma 

forma (Dt 34.9). O Espírito é quem concede habilidade aos juízes, no período pré 

monarquia. O Espírito veio sobre Saul e Davi, reis de Israel
79

. Deus sempre dá seu 

Espírito para capacitar seu povo na manutenção ou crescimento de seu Reino, e não foi 

diferente em Atos, Deus envia o Espírito Santo como capacitador da missão de 

crescimento do Reino. “O Espírito é um estímulo missionário primário em Atos, pois é o 

Espírito que motiva e capacita os crentes a se envolverem no evangelismo, e que leva a 

Palavra para a frente em seu impulso imparável” (McGinnis 2022, cap. 2). 

Fica-nos evidente também que há uma diferença no entendimento paulino e 

lucano na atuação do Espírito no Reino. Cho (2003, p. 197) nos explica está diferença: 

 

Lucas não considera o Espírito como a fonte da manifestação do reino de Deus ou como a 

vida do reino em sua totalidade como em Paulo. Para Lucas, o papel principal do Espírito 

em relação ao reino de Deus é apresentado em termos qualificados principalmente como: 

o poder para a proclamação do reino. 

 

Desta forma vemos Paulo falando do Espírito na Salvação e Lucas falando do 

Espírito na missão. Ainda que Paulo fala em termos mais direto em suas cartas, ele utiliza 

o termo “cheios do Espirito”, uma única vez e Lucas utiliza 9 vezes o termo. Devemos 

ver suas teologias como complementares, e não interpretarmos Lucas a luz de Paulo. 
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Como diz Roger Stronstad (2018, p. 28) citando Marshall “Lucas tinha direito a ter 

pontos de vista próprios, e o fato de diferirem em certos aspectos  do ponto de vista de 

Paulo não deve ser contado contra ele. Pelo contrário, ele é teólogo por direito próprio e 

deve ser tratado como tal”. Esta distinção entre as teologias lucana e paulina não é um 

problema, mas antes é nosso dever, como afirma Dunn (2021, ed. Kindle)
80

 “deve ser 

uma grande responsabilidade da teologia bíblica do Novo Testamento tornar clara a 

diversidade do Novo Testamento; é uma responsabilidade que não se tem como evitar”. 

Além do crescimento através do poder Espírito como uma marca do Reino de 

Deus, a forma como é descrito o crescimento também nos remete ao Reino de Deus. 

Observe a tabela: 

 

Gn 1.28 καὶ ηὐλόγησεν αὐτοὺς ὁ θεὸς λέγων 

Αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε 

τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς καὶ 

ἄρχετε τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν 

πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ πάντων τῶν 

κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν 

ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς 

At 6.7 Κ(αὶ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ηὔξανεν καὶ 

ἐπληθύνετο ὁ ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν ἐν 

Ἰερουσαλὴμ σφόδρα, πολύς τε ὄχλος τῶν 

ἱερέων ὑπήκουον τῇ πίστει. 

At 12.24 Ὁ δὲ λόγος τοῦ θεοῦ ηὔξανεν καὶ 

ἐπληθύνετο 

At 19.20 Οὕτως κατὰ κράτος τοῦ κυρίου ὁ 

λόγος ηὔξανεν καὶ ἴσχυεν 

 

“Os dois verbos “crescer e multiplicar” de At 6.7, 12.24, 19.20 são idênticos aos 

de Gênesis 1.28 LXX” (Beale e Carson 2014, p.1044). Com a mesma linguagem de 

Gênesis, Lucas parece estar indicando que a ordem dada por Deus a Adão e Eva está se 

cumprindo na vida da igreja, e como vimos, Adão no jardim estava como rei-sacerdote, 

assim como a igreja é o reino de Deus. Beale e Carson (2014, p. 1042) mostram que 

“frutificar e multiplicar em Gênesis 1.28 se refere ao aumento da prole de Adão e Eva, 

que também deveria refletir a gloriosa imagem de Deus e ser parte de um movimento de 

vanguarda espalhado sobre a terra”.  

Outro ponto comum, é que Adão e Eva no jardim ao cumprirem seu chamado, 

estariam seguindo a Palavra de Deus. Em Colossenses vemos algo semelhante, em Cl 1.6, 
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o evangelho (a palavra) estava crescendo e se multiplicando em toda a parte por meio dos 

crentes.  

O crescimento da igreja, é uma das características dela ser o reino de Deus 

inaugurado. A igreja cresce e multiplica cumprindo a missão de espalhar-se pelo mundo, 

ao pregar a palavra e crescer a igreja está cumprindo o chamado à expansão que foi dado 

a Adão, a Noé, aos patriarcas, a geração do êxodo e a monarquia de Israel. A igreja 

cumpre essa função de ser um reino que cresce não por si mesma, mas através do poder 

do Espírito. 

 

5.2 Sacerdotes por conta do Espírito 

A segunda característica do Reino de Deus, como vimos acima, é ser um Reino de 

sacerdotes, há três fatos no livro de Atos que aponta a igreja como sendo um reino de 

Sacerdotes, ou seja, um Reino Santo.   Quando pensamos em Sacerdotes, devemos 

lembrar também do templo
81

, logo a igreja como Reino-sacerdotal tem uma relação 

também com o templo, por isso para demonstrar a igreja como Reino-sacerdotal iremos 

observar que a igreja tem uma relação com o templo, tem acesso ao templo e por fim deve 

se santificar. 

A) O enchimento do Espírito em Atos 2.1-4 

O enchimento do Espírito vem com a imagem de línguas de fogo. “A imagem do 

fogo aponta para a associação da glória celestial na presença do Espírito, bem como uma 

teofania. O céu e a presença divina vêm poderosamente à terra para habitar o povo de 

Deus” (Bock 2007, ed. Kindle
82

). Podemos ver que no Antigo testamento Deus se 

manifesta em fogo na sarça ardente e no Sinai.  

Podemos comparar a descida do Espírito com 1 Reis 8.6-13 e 2 Crônicas 7.1-3 e 

observarmos que há alguns pontos semelhantes com At 2.2,3. Ou seja, assim como Deus 

se manifestou no templo no AT está se manifestando na igreja, que é seu reino de 

sacerdotes. 
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Além desses textos onde vimos que assim como o Espírito desce sobre a igreja, 

como desceu no templo. Podemos lembrar que o Espírito pairava sobre a face das águas 

em Gn 1.2, Meredith Kline (1999, p.37) compara o Sinai a Gênesis da seguinte maneira: 

 

A história do êxodo, que culmina na construção do tabernáculo, é tão bem contada a 

ponto de realçar sua natureza como uma reconstituição redentora da criação. Neste evento 

de recriação, a Teofania da Glória é novamente vista como um santuário e é encontrada 

para funcionar novamente como um paradigma criativo. Ela paira no topo do Sinai sobre 

o deserto-töhû e reproduz sua semelhança no mundo abaixo. No sopé do Sinai, aparece o 

tabernáculo, feito de acordo com o padrão de arco-típico visto no monte, projetado para 

ser uma réplica do Templo do Espírito da Glória. 

 

Deste modo, o enchimento do Espírito lembra tanto o templo, como o Sinai como 

também o templo de Gn 1.2.  Veja também que foi uma pomba que Noé soltou para ver 

se a terra estava seca, e iniciar uma nova criação, o significado desta passagem é o 

contexto da recriação que é trazido por Deus após o dilúvio. “Um novo começo é 

inaugurado para a humanidade nesta conjuntura, e alguns comentaristas vêem a pomba 

como um símbolo da presença do Espírito de Deus na criação inicial
83
” Hildebrandt 

(2008, p.57).Por fim Cristo que conforme João 1.14 tabernaculou entre os homens 

também teve seu enchimento do Espírito. Logo, a igreja ser cheia do Espírito (Atos 2.4) 

deve nos remeter a ideia de sermos um templo do Espírito. 

B) A acessibilidade ao templo celestial 

Claramente, a igreja estar cheia do Espírito nos lembra o templo, todavia o que 

deve chamar a nossa atenção para vermos a igreja como reino-sacerdotal, é o fato de a 

igreja tem agora acesso a um templo superior ao templo do AT. Vemos isso no capítulo 7 

de Atos: 

   

O discurso de Estêvão, então, chama a atenção para o santuário celestial como o 

verdadeiro lugar de habitação de Deus e de Jesus, o Filho do Homem agora exaltado ao 

serviço sacerdotal. Essa perspectiva transcendente condena a visão limitada de seus 

ouvintes, que se apegam ao Templo de Jerusalém de forma idólatra e desobediente. 

(Moore, 2012, p. 45). 
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Além de Estevão que teve uma visão do santuário celeste, Cornélio tem uma visão 

especial em Atos 10. Cornélio tem uma visão de um anjo, “a linguagem do anjo está cheia 

de terminologia sacrificial, como encontramos nas prescrições para as ofertas levíticas” 

(Bruce 1988, p.204). As orações deste homem não judeu, chega ao Senhor como que 

chegando ao templo, Nicholas Moore (2021, p.47) demonstra o que isso significa: 

 

o templo celestial é acessível aos judeus e gentios igualmente, de uma maneira que o 

templo de Jerusalém nunca foi; a distinção dos povos já não existe, precisamente porque o 

acesso ao santuário celestial por Jesus e o Espírito capacita todas as pessoas em todos os 

lugares a adorar o Deus de Israel. 

 

Como sacerdotes capacitados pelo Espírito temos acesso a este templo celestial, 

algo que o antigo Israel vivia em sua sombra e limitação, pois apenas os sumos sacerdotes 

podiam entrar no santo do santo. Mas agora, conforme as narrativas de Atos, podemos 

recordar da carta aos Hebreus 10.19: “Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, 

podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo”
84

. 

C) A santificação do Reino 

No livro de Atos aparece 6 vezes a referência a pregação de arrependimento ou 

um chamado ao arrependimento – At 2.38; 3.19; 8.22; 17.30; 20.21 e 26.20 – isso é o 

sinal de o reino que chegou é um reino diferente, é um reino sacerdotal, assim como os 

sacerdotes santificavam o povo por meio de suas ofertas, a igreja como um reino 

sacerdotal que deve se manter santa. O chamado ao arrependimento como parte da 

mensagem, é um sinal de que o reino de Deus é de fato santo. 

Quando olhamos para Atos capítulo 5 vemos que “a história de Ananias e Safira 

apresenta um paralelo estrutural com a história de Acã, que se apropriou do que não lhe 

pertencia e sofreu consequências terríveis” (Beale; Carson 2014, p. 683). Marshall (1982, 

p. 109) afirma que “o verbo reteve é idêntico àquele que se empregou a ação de Acã em 

reter parte dos despojos de Jericó, que deveriam ou ser entregues à casa do Senhor ou 

destruídos (Js 7.1)”. Vemos que o Espírito atuante na vida da igreja de Atos, está 

mantendo-a Santa, assim como O SENHOR ordenou Israel a ser Santo.  
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Concluindo este tópico, poderíamos comentar mais algumas semelhanças que a 

igreja tem com o Reino de Israel, por exemplo que o Espírito guia a igreja ao direcionar a 

missão de Paulo, o Espírito governa a igreja, conforme vemos no concílio de Jerusalém 

(“Pareceu bem ao Espírito”), essas narrativas mostram que assim como Deus deveria 

governar o antigo Israel, Deus está governando o novo Israel. Porém com o que vimos até 

aqui podemos notar que no livro de Atos a igreja possui as duas marcas principais do 

reino de Deus no Antigo testamento, ela cresce e é santa. Veremos agora um exemplo em 

Atos, onde podemos notar as duas características. 

 

6. Atos 8.4-24 como exemplo de um Reino sacerdotal 

Vemos duas partes nesses versículos (a) Atos 8.4-13 (b) Atos 8.14-24, seguiremos 

essa divisão para vermos como o texto fala de um reino sacerdotal: 

(a) O Reino de Deus cresce Atos 8.4-13 

No capítulo 8 vemos a igreja sendo perseguida a partir da morte de Estevão (no 

capítulo 7). Aqueles que foram perseguidos em Jerusalém “iam por toda a parte pregando 

a Palavra”. Começa aqui então, mesmo que por conta de uma perseguição, o 

cumprimento da promessa feita por Cristo em Atos 1.8.  

Filipe, é um desses que vai anunciar a palavra, no versículo 5 diz que ele 

anunciava a Cristo, no versículo 12 a mensagem “é chamada de mensagem sobre o reino, 

mostrando a relação entre as duas ideias” (Bock 2007, ed. Kindle). Podemos ver 

claramente que a primeira marca do Reino aparece nesta narrativa, ou seja, o reino de 

Deus está se espalhando. Nos versículos 6-8, vemos sinais aparecendo, Darrell Bock 

(2007, ed. Kindle) afirma que esses sinais são o “reino de Deus está se movendo e 

superando as forças que se opõem a ele”. 

(b) O reino de Deus é sacerdotal Atos 8.14-24 

Como vimos acima, um reino sacerdotal é um reino que se santifica e deve se 

manter santo. É exatamente isso que vemos nessa segunda parte da passagem. Vemos um 

daqueles que haviam sido batizados, cometer um pecado grave. Então o apóstolo traz uma 

palavra dura a este homem. Note a forma com que Pedro faz a advertência: 
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Atos 8.20 Πέτρος δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν· τὸ ἀργύριόν σου σὺν σοὶ εἴη εἰς ἀπώλειαν ὅτι τὴν 

δωρεὰν τοῦ θεοῦ ἐνόμισας διὰ χρημάτων κτᾶσθαι·  

 

21οὐκ ἔστιν σοι μερὶς οὐδὲ κλῆρος ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ, ἡ γὰρ καρδία σου οὐκ ἔστιν εὐθεῖα 

ἔναντι τοῦ θεοῦ.  

 

22μετανόησον οὖν ἀπὸ τῆς κακίας σου ταύτης καὶ δεήθητι τοῦ κυρίου, εἰ ἄρα ἀφεθήσεταί 

σοι ἡ ἐπίνοια τῆς καρδίας σου, 23εἰς γὰρ χολὴν πικρίας καὶ σύνδεσμον ἀδικίας ὁρῶ σε 

ὄντα. 

 

Pedro faz três advertências, colocando três causas para cada frase. Veja o destaque 

para as conjunções causais, “esse uso expressa a base ou contexto de uma ação” (Wallace 

2009, p. 674), ou seja, as advertências de Pedro é causada por conta da situação que 

Simão está, podemos relacionar da seguinte maneira: 

 

Afirmação Base da afirmação 

Que o seu dinheiro seja destruído junto com 

você, 

você pensou que com ele poderia adquirir o 

dom de Deus! 

Não existe porção nem parte para você neste 

ministério 

o seu coração não é reto diante de Deus. 

arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. 

Talvez ele o perdoe por esse intento do seu 

coração. 

vejo que você está cheio de inveja e preso 

em sua maldade. 

 

Marshall (1982, p.154) afirma que a exortação de Pedro é “equivalente à 

excomunhão da igreja ou, talvez com mais exatidão, trata-se de uma advertência solene 

dirigida a Simão quanto aquilo que lhe aconteceria se não mudasse sua atitude”. 

Pedro está simplesmente mantendo o Reino em Santidade. Pedro no capítulo 3.6 diz 

não ter “ouro e nem prata”, mas possuía a Jesus Cristo, o Nazareno, ao rejeitar o dinheiro 

de Simão o apóstolo está demonstrando que a santificação do reino é o que importa. 
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Conclusão  

Fundamentados em toda exposição anterior, podemos concluir que Atos conta a 

história de um Reino Santo, ou seja, um reino que atua como sacerdote mantendo-se 

Santo e ao mesmo tempo se expande como uma nação. N.T. Wright afirma que a história 

narrada por Lucas demonstra o que é de fato o ponto culminante de Israel: 

 

Assim como 1 Macabeus conta a história da revolta contra Antíoco 

Epifânio de modo a legitimar os asmoneus como verdadeiro réus-

sacerdotes de Israel, Lucas conta a história de Jesus de forma a legitimá-lo 

como verdadeiro rei davídico. O evangelho de Lucas pretende ser a cena 

final da história do Deus criador e de seu povo pactual e, portanto, a 

penúltima cena (daí a necessidade de Atos) em um drama ainda maior: o 

drama do criador envolvendo o mundo (Wright, 2022, p. 506). 

  

 

Lucas terminou seu evangelho com a ascensão do Rei, e então o leitor pensaria, 

como fica agora o Reino de Deus. Conforme Schreiner (2018, cap. 5): 

  

O reino não desaparece em Atos. Atos é a história da disseminação do 

reino. Mas como o reino pode se espalhar quando Cristo se foi? Como o 

Senhor exaltado e ressuscitado, ele autoriza seus discípulos através do 

Espírito Santo a espalhar a mensagem do reino. No reino, o Senhor 

ressuscitado dá seu poder ao seu povo, e eles espalham a mensagem do Rei 

para todos os lugares. É por isso que o livro de Atos termina com Paulo 

preso em Roma proclamando as boas novas do reino. Atos não é sobre 

Paulo; é sobre a disseminação do reino. 

 

Para Alter e Kermode (1997, p.504)  “Lucas foi, em certo sentido, o primeiro 

político cristão, no sentido que parece ter sido o primeiro a, conscientemente, constatar o 

fato de que o mundo está aqui para ficar; o cristianismo deve abrir seu caminho no 

mundo”. Lucas ao narrar sobre este reino de sacerdotes que está crescendo e santificando 

pelo mundo, demonstra “antecipando Santo Agostinho, preocupava-se em transformar a 

sociedade em Civitas Dei”(Alter e Kermode 1997, p.504). 

G. K. Beale (2018, p.515) desenvolvendo a ideia da igreja como templo do 

Espírito afirma que “o objetivo retórico de Lucas em relação aos leitores é que percebam 

que fazem parte do templo dos ultimos dias e que o trabalho evangelistico deles é 
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imprescindível para a continuidade da construção e expansão desse templo”. Ao 

apresentarmos uma leitura teológica de Atos, vendo o reino de Deus em Atos, como reino 

sacerdotal, podemos concluir parafraseando a conclusão de Beale sobre a relação 

templo/igreja à relação Reino-sacerdotal/igreja, podemos dizer que “o objetivo retórico de 

Lucas é que seus leitores percebam que fazem parte do Reino de Deus, sendo assim, a 

santidade e o crescimento do Reino é imprescindível para dar continuidade na obra de 

estabelecimento do reino de Deus iniciada por Cristo”. 
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Resumo: O artigo busca introduzir e ao mesmo tempo revisitar o debate sobre o papel 

(ou não) de Paulo na separação histórica entre cristianismo e judaísmo. O texto está 

dividido em duas partes principais: em um primeiro momento, revisitamos a figura 

histórica de Saulo de Tarso, o fariseu, a fim de entender se a sua experiência de 

conversão/vocação contribuiu para a separação entre a religião judaica e a religião cristã 

nos séculos seguintes. Em um segundo momento, apresentamos, de forma resumida, as 

principais teorias alternativas sobre a ruptura entre a religião cristã e a religião judaica 

que não tem como ponto de partida a influência direta de Paulo. 

Palavras-Chave: Judaísmos; Saulo de Tarso; Cristianismos das Origens; História do 

Cristinismo Primitivo.  

 

Abstract: The article seeks to introduce and at the same time revisit the debate about the 

role (or not) of Paul in the historical separation between Christianity and Judaism. The 

text is divided into two main parts: at first, we revisit the historical figure of Saul of 

Tarsus, the Pharisee, in order to understand if his conversion/vocation experience 

contributed to the separation between the Jewish religion and the Christian religion in 

the following centuries. In a second moment, we present, in a summarized way, the main 

alternative theories about the rupture between the Christian religion and the Jewish 

religion that do not have as a starting point the direct influence of Paul. 

Key words: Judaisms; Saul of Tarsus; Christianity of origins; History of Early 

Christianity. 

 

 

Introdução 

 
Desde o surgimento do cristianismo como uma seita dentro do judaísmo, até a 

sua    separação como religião totalmente distinta e de maioria gentílica, possivelmente no 

século IV, os estudiosos debatem sobre o que, quando ou quem causou a ruptura 

definitiva entre o que chamamos hoje de judaísmo e cristianismo. No centro dessa 
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controvérsia encontramos a figura polêmica de Paulo/Saulo de Tarso. Desde os primeiros 

estudos que buscam reconstruir a história da separação entre cristãos e judeus, o seguinte 

questionamento é feito: teria sido Paulo  o responsável pela ruptura entre judaísmo e 

cristianismo?
86

  

Este artigo busca introduzir e ao mesmo tempo revisitar esse debate. Um dos 

seus principais objetivos é entender se a vida e o pensamento de Paulo tem relação com o 

surgimento do cristianismo como religião separada do judaísmo. O texto está dividido 

em duas partes principais: em um primeiro momento, revisitamos a figura histórica de 

Saulo de Tarso, o fariseu. O foco desta parte do artigo é analisar a experiência religiosa de 

Saulo no caminho de Damasco e tentar entender se essa experiência e a consequente 

mudança de Saulo, contribuiu de algum modo, para a separação entre o cristianismo  

judaico e os gentios que se tornaram a maioria dos integrantes do cristianismo nos 

séculos seguintes. Na segunda parte do texto, apresentamos, de forma sintética, as 

principais teorias sobre a ruptura entre a religião cristã e a religião judaica que não tem como 

ponto de partida a influência direta de Paulo e sua teologia. O objetivo da segunda parte do 

texto é apresentar as teorias antigas e recentes sobre o por quê, como e quando se deu a 

separação entre cristianismo e religião judaica. 

 

1. Em busca de Paulo, o judeu 

As fontes sobre a vida de Paulo são escassas. A data do seu nascimento é 

incerta. As únicas dicas sobre a sua idade estão em At 7.58 onde ele é descrito como 

“um jovem” (neanias, o que pode indicar alguém entre 24 e 40 anos) e Fm 9, onde ele 

descreve a si mesmo como um “velho” (presbytes). Se nos detivermos apenas nas 

fontes  canônicas, os Atos dos Apóstolos (que dedicam mais da metade do seu conteúdo à 

missão de Paulo) e as cartas de Paulo se colocam, sem concorrência, para a descrição da 

vida do Apóstolo. Os estudiosos têm debatido sobre a fidedignidade dos relatos dos 

Atos dos Apóstolos como material primário acerca da vida e do ministério de Paulo. O 

consenso crítico é que “a única abordagem responsável é primeiro construir uma 

estrutura baseada apenas nas epístolas indisputadas de Paulo e só depois tentar integrar 

as tradições de      Atos dos Apóstolos” (FISK, 2018, p. 314.). As razões para buscar a figura 
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de Paulo a partir dos seus próprios escritos reside, principalmente, no fato de Lucas 

registrar detalhes importantes (por exemplo, a cidadania romana do apóstolo) sobre a 

figura de Paulo que não são    mencionados ou confirmados por Paulo em suas cartas.  

As fontes não-canônicas também são resumidas. Temos a menção ao martírio de 

Paulo em Roma na primeira carta de Clemente e na carta de Inácio de Antioquia. Os escritos   

considerados apócrifos do Novo Testamento, sobretudo, os Atos de Paulo, são citados         por 

Tertuliano, Hipólito e Orígenes, sendo amplamente conhecidos e usados nas igrejas do  

século II. A título de curiosidade, a única descrição sobre a aparência de Paulo está 

registrada    nos Atos de Paulo e Tecla. O contexto da passagem se dá em uma visita de 

Paulo à cidade de Icônio, onde um discípulo encarregado de recebê-lo consegue 

identificá-lo através da descrição que Tito havia lhe dado     sobre como seria a aparência do 

apóstolo: 

 
Onesíforo caminhou ao longo da estrada real para Listra, 

aguardando-o ansiosamente. Ele observava os que iam 

chegando conforme a descrição de Tito. Então, ele viu Paulo se 

aproximando: um home de estatura baixa, careca, de pernas 

arqueadas, saudável, de sobrancelhas unidas, um pouco 

narigudo, cheio de encanto. De fato, ora parecia um homem, 

ora parecia um anjo. (SOARES, 2017, p. 49). 

 
Um fato misterioso sobre Paulo, cuja única fonte que temos é Lucas, diz respeito ao 

seu nome latino Paulus. Como observa Martin Hengel (1991, p. 9), “ainda não está claro 

por que o jovem judeu com o orgulhoso nome bíblico-palestino Saul, que ao mesmo tempo 

enfatizava a descendência de sua família, da tribo de Benjamin, recebeu este cognome 

latino”. É digno de nota que somente Lucas registra o nome palestino de Paulo (Saulo). 

As hipóteses sobre a  adoção de um cognome latino são inúmeras desde a antiguidade. As 

mais populares são as  seguintes: 1) esse era o seu nome romano (possivelmente 

herdado do pai; 2) a família de Paulo tinha como patronos a família de Sérgio Paulo em 

Antioquia da Pisídia; 3) o nome foi escolhido por conta da ressonância similar em latim 

Paulus e Saulus. 

Um leitor curioso não deixará de perceber que o contexto da passagem da mudança 

de nome (At 13.9) de Saulo para Paulo ocorre onde, pela primeira vez, Paulo sai do 

ambiente judeu-cristão para um ambiente pagão, como missionário entre os gentios. Ao 

mesmo tempo um eminente homônimo, Sérgio Paulo, o governador de Chipre, aparece 
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como o primeiro cristão gentio convertido por Paulo a ser mencionado pelo nome na 

narrativa lucana. Coincidência ou não, a hipótese da ligação com a família de Sergio Paulo 

surgiu na igreja antiga a partir dessa percepção. Seja como for, em nenhuma de suas cartas 

que chegou até nós Paulo usou seu nome judaico. Penso que Hengel (1998, p. 10) 

fornece um argumento plausível para explicar tanto a mudança do nome no contexto da 

passagem mencionada quanto a preferência do apóstolo pelo seu cognome latino: 

 
O fato de o missionário para os gentios usar apenas seu nome 

não judeu nas cartas pode muito bem ser uma indicação de que 

neste ponto mais externo ele queria se colocar no mesmo nível 

dos não judeus a quem proclamou o evangelho (I Cor. 9.21). 

Seu próprio nome  hebraico Saul, ligado ao primeiro rei de 

Israel, agora se tornara sem importância para ele, assim como 

sua descendência da tribo de Benjamim (Fl.3.5,7). 

 

O mistério da origem do nome não judaico é apenas mais uma das muitas lacunas 

sobre quem realmente foi Saulo/Paulo antes de se unir à seita dos nazarenos. As 

informações autobiográficas que nos chegaram de Paulo aparecem nas seguintes 

passagens: ICo 15.9; 2Co 11.22; G1 1.13s; F1 3.4-7; Rm 9.3s. Dentre as passagens 

citadas, os eruditos têm se debruçado sobre a autodescrição paulina que aparece no 

contexto da defesa da legitimidade do seu apostolado em Fl 3.4-7: 

 

Aliás, eu poderia, até, confiar na carne. Se algum outro pensa que 

pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao oitavo dia, 

da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu filho de hebreus; 

quanto à lei, fariseu; quanto ao zelo, perseguidor da igreja; quanto 

à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas, o que era para mim 

lucro tive-o como perda, por amor de Cristo.
87

  

 

Na passagem de Filipenses, Paulo fornece informações importantes sobre a sua 

identidade judaica. No entanto essas informações são extremamente lacunosas. Fica claro 

que Paulo é um judeu, mas que tipo de judeu? Um judeu palestino? Um judeu helenista? 

Desde a publicação de Paul and Palestinian Judaism de E.P. Sanders, ninguém 

mais lança dúvidas sobre a natureza judaica da religião de Paulo. Na obra, Sanders 

compara os padrões da religião paulina com os padrões da religião judaica de 2 séculos 
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antes até 2 séculos d. C. e constata que as categorias, conceitos e estrutura da teologia 

paulina sobre graça e aliança são, eminentemente, judaicos.  

Para Hengel, “conhecer Saulo, o judeu, é uma pré-condição para entender Paulo, o 

cristão (1991, p. xiii). Contudo, o debate sobre o tipo de judaísmo (helênico ou palestino) 

continua aberto.
88

 No caso de Paulo, estas duas categorias antagônicas parecem se unir de 

modo ainda não satisfatoriamente explicado. Paulo nasce em Tarso, cidade importante da 

Cilicia (com cerca de 100 mil habitantes na época) e que rivalizava com Atenas na área 

da filosofia, além de ser uma cidade portuária por onde passavam muitos comerciantes 

com quem, possivelmente, Paulo teve contato e aprendeu algo sobre a sua cultura. As 

evidências do Novo Testamento demonstram que Paulo é um poliglota. Além disso, nas 

suas viagens missionárias ele parece conhecer a cultura pagã de modo satisfatório, sendo 

capaz de debater com filósofos e retóricos da época (At 17).  

Entretanto, se Paulo é um judeu helenizado, como explicar sua autodescrição 

qualitativa como “zeloso”? O que era e de onde vinha o zelo de Paulo? Além disso, se 

Paulo foi educado aos pés de Gamaliel (como relata Lucas), ele parece não ter seguido o 

Gamaliel moderado (que possivelmente fora influenciado pela escola de Hilel) que 

aparece em Atos 5.34-39.  De acordo com Wright (2019, p. 52): 

Tudo indicava que o jovem de Tarso, aluno de Gamaliel, não 

estava satisfeito com essa abordagem, e seu “zelo” o teria 

posicionado na escola oposta, seguindo Shamai, rival de Hilel. 

Shamai sustentava que, se Deus estabeleceria seu Reino na terra 

como no céu, então os que eram zelosos por Deus e pela Torá 

teriam de recitar orações, afiar sua espada e se preparar para ação 

— ação contra pagãos ímpios; sim, quando o tempo fosse 

propício; ação contra os judeus renegados e corrompidos: de fato, 

sim, eles também. Lembre-se de Fineias. 

 Wright (2019) explica o zelo de Paulo a partir de sua formação na tradição judaica 

(em Tarso, em Jerusalém?). Segundo ele, as histórias de zelo como a que estão registradas 

em Nm 25 (quando Finéias mata um israelita em ato sexual com uma moabita e faz cessar 

a praga) e a história de resistência dos Macabeus à helenização, teriam inspirado o jovem 

Saulo na sua perseguição ao que seria uma deturpação da esperança messiânica judaica, 

especialmente, a mensagem cristã de um messias morto pelos pagãos. 
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 Dunn (2009, p. 344) enumera três características para o zelo na época de Paulo: 

1. Algo desencadeado pela ideia de que alguns judeus estavam 

desrespeitando a lei, particularmente quando isso ameaçava a 

separação do Israel de Deus da corrupção de outras nações e seus 

deuses. 

 2. Algo dirigido contra outros judeus e estrangeiros que violavam 

os limites e fronteiras do Israel étnico. 

3. Algo que geralmente envolvia violência e derramamento de 

sangue (conforme defendiam os zelotes) por conta do perigo que 

ameaçava a separação exclusiva e a santidade de Israel. 

 

Para Dunn, foi justamente esse último aspecto que caracterizou o zelo paulino. 

Além disso, é possível que a origem do zelo paulino venha da sua filiação a seita dos 

fariseus e do que é chamado pelo próprio Paulo em Gl 1.14 de “judaísmo”. 

Mas o que era um fariseu? Tudo o que sabemos sobre os fariseus vêm de Josefo, 

do NT e de escritos rabínicos tardios, como a Mishná (200 d. C.). Por essa razão, o 

estudioso judeu, Alan Segal, reconhece a importância de Paulo como fonte de informação 

sobre este importante grupo religioso: “apenas dois fariseus nos deixaram escritos 

pessoais e Paulo é um deles” – o outro é Josefo – (SEGAL, 2010, p 11).  Os estudiosos da 

língua hebraica e do aramaico têm discutido sobre a incerteza do significado e sobre a 

origem do termo. O hebraico parash e o aramaico perash significam “aquele que separa”. 

A grande questão é: separa de que ou quem? As conjecturas dos estudiosos variam entre a 

separação dos sacerdotes e de outros grupos que interpretavam a torá de modo diferente; a 

separação das pessoas comuns; separação de determinados grupos políticos; separação 

dos judeus helenistas. Levando em consideração o conceito de zelo, a última opção 

parece ser a mais razoável. No entanto, para complementar essa compreensão, precisamos 

entender o que significava o termo “judaísmo” no contexto de Paulo. 

O termo judaísmo aparece pela primeira vez no livro de 2 Macabeus
89

 e segundo 

Dunn, o termo “foi cunhado no século II antes da nossa era comum para descrever a 

enérgica resistência nacionalista dos habitantes da Judeia aos seus dominadores sírios” 

(DUNN, 2017, p. 158-159). Assim, sustentar um modo de vida segundo o judaísmo, 

como Paulo descreve que o fez em Gl 1.13-14, significava resistir à helenização e 

permanecer puro/separado/distinto dos demais povos, conforme prescrevia a torá. Isso 

nos leva, necessariamente, à segunda questão deste artigo, a questão de saber o que 
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ocorreu com o judaísmo de Paulo (que era parte de sua identidade étnica) no evento 

conversão/vocação ou experiência religiosa que ele teve no caminho de Damasco. 

1.1 Paulo, convertido ou vocacionado?  

 O debate sobre o que ocorreu com Saulo no caminho de Damasco, se ele foi 

convertido à uma religião totalmente distinta do judaísmo ou se entendeu sua vocação em 

termos da tradição profética judaica, foi inaugurado com a publicação do famoso ensaio 

do bispo sueco Krister Stendahl, The Apostle Paul and the Introspective Conscience of 

the West.
90

 Stendahl sustenta que Paulo foi chamado (vocacionado), não convertido. Para 

ele, embora Paulo escreva sobre suas lutas, essas lutas não seriam fruto de uma 

consciência culpada e atormentada. Para Stendahl, a leitura de Paulo como alguém com a 

consciência perturbada seria fruto de uma compreensão ocidental posterior do que seria a 

experiência de conversão religiosa. Para ele, “a consciência paulina do pecado tem sido 

interpretada a luz da luta de Lutero com sua consciência” (STENDAHL, 1976, p. 79). 

Para Stendahl, “Não há — conforme nós usualmente pensamos — primeiro uma 

conversão e somente então um chamado ao apostolado; há apenas o chamado para 

trabalhar entre os gentios” (Ibid., p. 84-85). 

 Stendahl estabeleceu uma tese que, em maior ou menor grau, foi seguida pelos 

estudiosos que estão associados à chamada Nova Perspectiva Sobre Paulo (NPP). É o 

caso de James Dunn. Em A Nova Perspectiva sobre Paulo (2011), Dunn apresenta uma 

síntese dos principais tópicos sobre esse debate. Primeiro, ele apresenta as visões 

tradicionais que afirmam que Paulo se converteu e do que ele teria se convertido: a) do 

judaísmo para o cristianismo; b) de uma consciência perturbada para a paz com Deus; c) 

da negação para a firmação de Jesus como Messias; d) da lei para o evangelho.  

Para Dunn, dizer que Paulo se converteu do judaísmo para o cristianismo seria 

“um absurdo anacrônico” (p. 499). O termo cristianismo não existia. Ele aparece pela 

primeira vez em registros escritos, 80 anos após o evento em Damasco. Sobre Paulo como 

alguém com uma consciência perturbada, Dunn segue a tese de Stendahl, de que este não 

era o caso de Paulo. A única concordância de Dunn com a abordagem tradicional diz 

respeito a nova compreensão de Paulo sobre Jesus como sendo o Messias. O tópico mais 

polêmico e, geralmente, afirmado com veemência pela posição tradicional: que Paulo 

teria se convertido da lei para o evangelho, precisa ser encarado com extremo cuidado. 
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Nas palavras de Dunn, “Devemos ter cuidado com a avaliação do impacto que a 

conversão de Paulo teve sobre sua visão da lei. Em Gl 2.21 fica bastante claro que houve 

alguma reavaliação da sua relação com a lei (...). No entanto, seu sentido exato ainda deve 

ser esclarecido (p. 508-509). 

 A conclusão de Dunn sobre se Paulo foi convertido à outra religião pode ser 

resumida no seguinte: a conversão de Paulo do “judaísmo” é igual à conversão do “zelo” 

nos termos colocados por N.T. Wright. Portanto, a “conversão’ de Paulo deve ser 

entendida como vocação em termos proféticos da tradição de Israel. (Gl 1. 15-16 tem 

paralelo com Jr 1.5; Is 49.1-6). Nesse caso, se Paulo não foi convertido à uma outra 

religião, o que mudou com a sua nova vocação e até que ponto isso influenciou o 

cristianismo na sua origem como religião independente do judaísmo? 

 

1.2 O cristianismo paulino 

É inegável que a adesão de Paulo, à seita antes perseguida pelo mesmo, 

desempenhe um papel importante no desenvolvimento de um sistema simbólico 

autônomo e internacional (gentílico) da religião cristã. Em At 15, no Concílio dos 

Apóstolos, temos o reconhecimento da missão paulina entre os pagãos, o que, como 

sabemos, conferiu um forte impulso à entrada de gentios na comunidade cristã-judaica.  

Assim como nas reuniões conciliares posteriores da tradição cristã, sempre houve 

um grupo ou partido insatisfeito com as decisões da maioria. É possível que grupos 

cristãos, majoritariamente formados por judeus zelosos, tenham reagido à ideia de que os 

pagãos incircuncisos fossem aceitos na comunidade como membros com direitos iguais. 

Para Gerd Theissen (2009), foi exatamente isso que ocorreu em Roma e que provocou em 

49 d. C. o edito de Cláudio expulsando os judeus (o que incluía os cristãos). É, segundo 

Theissen, a partir deste momento que 

As comunidades judaicas procuram fortemente evitar, 

primeiramente nos lugares onde vivem, que o novo movimento 

cristão fixe raízes; se não podia evita-lo, então faziam questão de 

não se identificar com os cristãos, a fim de que as repressões 

contra os cristãos não os atingissem também. Eles queriam deixar 

bem claro: esses agitadores não eram dos seus (THEISSEN, 2009, 

p. 299). 
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 A narrativa de Lucas e as cartas paulinas parecem corroborar com a interpretação 

de Theissen. Alguns eventos descritos nos Atos apresentam os judeus agindo contra 

grupos cristãos com a ajuda das autoridades pagãs. Em At 17.1-9 isso ocorre em 

Tessalônica e pode-se concluir pelo teor das acusações que os judeus não queriam correr 

o risco de expulsão da cidade por serem confundidos com os cristãos. Em At 18. 1-15 

vemos isso acontecer em Corinto quando a comunidade judaica procura o governador 

Gálio a fim de se distinguir dos cristãos. 

 O papel de Paulo na diferenciação entre judaísmo e cristianismo ainda não é claro. 

Os estudiosos que tentam responsabiliza-lo pela criação de uma nova religião precisam 

recorrer a uma interpretação da sua elaboração teológica. É o caso de Alan Segal em 

Paulo, o convertido: apostolado e apostasia de Saulo fariseu. Para Segal, duas mudanças 

ocorreram com o Paulo fariseu após sua “experiência mística” (é assim que ele se refere à 

conversão de Paulo) em Damasco e que são determinantes para diferenciar sua 

abordagem do judaísmo tradicional: 1) sua perspectiva sobre o significado das Escrituras 

hebraicas mudou (a hermenêutica paulina é dominada pela sua nova experiência com o 

Cristo em Damasco); 2) seu novo vocabulário para sua nova fé. 

 Sobre o primeiro ponto, a doutrina justificação paulina (com todas as dificuldades 

que o termo carrega nos debates teológicos atuais) não ocorre pela guarda da lei, mas pela 

fé. Segal entende que Paulo está colocando Dt 27.26 e Hab 2.4 em contradição ao afirmar 

na carta aos Romanos que a justificação ocorre pela fé. Segundo ele, “para um fariseu, 

não havia contradição entre as duas afirmações; tanto a fé quanto os mandamentos são 

partes integrais e não contraditórias do amor, da obediência e da adoração a Deus”. (2010, 

p. 202)
91

. 

 O segundo ponto diz respeito ao novo entendimento paulino do conceito de fé 

(pistis).  Paulo “desenvolveu um novo vocabulário de salvação no cristianismo, tanto para 

os judeus quanto para os gentios” (p. 214). O que Paulo acha em falta na sua fé anterior é 

que ela não é a fé no messias crucificado, que é a nova revelação sobre os propósitos de 

Deus para a humanidade (judeus e gentios) outorgada a ele de forma especial em 

Damasco. 
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 O argumento de Segal de que o judaísmo não via oposição entre obediência ativa aos 

mandamentos (a parte humana na equação) e a fé como graça ou dom de Deus (a parte 

divina) é controverso. Gerd Theissen retrata documentalmente as aporias que dividiam o 

judaísmo pré-paulino e que, possivelmente, foram a sua fonte para elaboração da sua 

doutrina da justificação. Conf. THEISSEN, Gerd. A religião dos Primeiros Cristãos: um 

teoria do cristianismo primitivo. São Paulo: Paulinas, 2009, pp. 286-299. 
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 Analisado sob esse prisma, parece que o cristianismo paulino é a grande ruptura 

com a religião judaica tradicional. Essa leitura vai afirmar que Paulo é o campeão da 

liberdade cristã e da separação entre cristianismo e judaísmo. Contudo, algumas coisas 

ainda precisam ser esclarecidas. Primeiro, como é sabido, os evangelhos (na sua forma 

escrita) são documentos mais tardios do que as primeiras cartas de Paulo (Tessalonicenses 

e Gálatas), no entanto, os mesmos não refletem temas teológicos paulinos. O que nos leva 

a pensar sobre a extensão da influência de Paulo e seu pensamento no cristianismo em 

suas origens. Segundo, Paulo não foi citado ou considerado pelos Padres Apostólicos (os 

sucessores imediatos dos apóstolos) da segunda geração. Como bem pontua Jonas 

Machado, “esse fato perturbador deixa uma incógnita sobre a relação proporcional da 

grandeza de Paulo no mundo cristão Ocidental posterior, com sua real influência nos seus 

primeiros anos”. (MACHADO, 2009, p. 53). 

 Contudo, se não foi a Paulo o fundador do cristianismo, quem, o que ou quando 

essa religião passou a ter um conjunto de crenças, ritos e práxis distintas de sua religião-

mãe? 

  

2. Teorias sobre a autonomia da religião cristã primitiva  

  Não podemos precisar quando exatamente ocorreu a “separação dos caminhos” 

entre judaísmo e cristianismo, mas não podemos negar que há uma ruptura bem 

documentada nos chamados Padres Apostólicos do século II. A Epístola de Barnabé 

(aprox. 135 d. C.) é um dos primeiros escritos pós-apostólicos onde encontramos o início 

da tradição do adversus judaeos dentro do cristianismo. Segundo seu autor, os judeus 

foram excluídos da aliança e induzidos por um anjo mau a pensar que eram membros da 

comunidade da aliança de Deus e que as leis que herdaram deveriam ser interpretadas 

literalmente (9.4). No Diálogo com o Judeu Trifo, Justino Mártir, apologista cristão, 

considera os cristãos como “o verdadeiro Israel espiritual e a verdadeira raça eleita” 

(11,5; 135,3-6) e Melito de Sardes em Sobre a Páscoa, afirma que Israel foi o modelo 

anulado por Deus, sendo a Igreja a verdadeira realidade (39-45). 
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Talvez essa tradição seja tão antiga quanto a redação de alguns documentos que 

vieram a compor o cânon do Novo Testamento. De acordo com Dunn
92

, 

A tradição adversus judaeos começou no próprio Novo 

Testamento (...) Mt 27,25 – a multidão gritando no julgamento 

romano de Jesus: “caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos 

filhos” – tornou-se uma justificativa bíblica para acusar as 

gerações posteriores de judeus de “assassinos de Cristo” e para os 

estragos daí resultantes. Em Atos, Lucas não faz qualquer esforço 

para corrigir a impressão de que os judeus crucificaram Jesus, 

ainda que a crucificação fosse uma pena romana. João também 

não tem escrúpulos em fazer Jesus acusar “os judeus” de terem o 

diabo por seu pai (8.44). E Hebreus não hesita em concluir que 

Deus fez a nova aliança (com os crentes em Jesus Messias): 

“quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que 

se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer (8.13). 

A tradição de substituição está enraizada em Hebreus (DUNN, 

2021, p. 171). 

 

 Contudo, mesmo que a posição de Dunn confirme e respalde a polêmica anti-

judaica bem documentada nos escritos cristãos do século II, isso não responde 

objetivamente quando ou por que a religião cristã em algum momento histórico se 

organizou à parte dos símbolos, ritos e ethos do judaísmo do século I. Talvez esse seja um 

problema insolúvel, mas isso não significa que seja contornável. Além disso, a atitude 

anti-judaica refletida nestes escritos pode muito bem ser uma reação das comunidades de 

cristãos-judeus hostilizados nas sinagogas como proscritos do judaísmo. De acordo com 

Alexander (1992, p. 6), os judeus “tentaram excluí-los das sinagogas e persuadir outros 

judeus a excluí-los na vida social e até mesmo comercial”. O judaísmo rabínico depois do 

ano 70 d. C. documentalmente reagiu contra o cristianismo. O exemplo mais conhecido é 

e a chamada Birkat ha Minim “benção sobre os hereges”. Trata-se de uma maldição 

judaica sobre os hereges (minim) cuja autoria é atribuída a Shmuel ha-Katan, em Jâmnia, 

sendo inserida nas "dezoito bênçãos" como a décima nona benção a ser orada 

silenciosamente três vezes ao dia pelos judeus devotos. 

 Philip Alexander, com base na recensão palestina desse documento, assim 

transcreve a maldição dos judeus contra os cristãos-judeus: 

A. "Nossos rabinos ensinaram: 
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B. Shim'on ha-Paqoli organizou as Dezoito Bênçãos em ordem 

perante Rabban Gamliel em Yavneh. 

C. Rabino Gamliel disse aos Sábios: Não há ninguém que saiba 

compor uma bênção contra os hereges (minim)? 

D. Shmu'el ha-Qatan se levantou e a compôs. 

E. No ano seguinte ele se esqueceu e tentou se lembrar por duas 

ou três horas, mas eles não o removeram". 

Birkat ha-Minim (Recensão Palestina): 

A. Para apóstatas (mesummadim) que não haja esperança, 

B. E o reino arrogante (malkhut zadori) se desenraiza rapidamente 

em nossos dias. 

C. Que os cristãos (noserim) e os hereges (minim) morram em um 

instante. 

D. Que eles sejam riscados do livro da vida e que eles não sejam 

escritos com os justos (Sl 69:29). 

E. Bendito és Tu, ó Senhor, que humilha o arrogante". 

(ALEXSANDER, 1992, p. 6). 

 

 O objetivo da maldição era, segundo Alexander, “estabelecer o rabinismo como 

ortodoxia dentro das sinagogas. O poder da maldição era levado a sério na Antiguidade: 

ninguém amaldiçoava levianamente a si mesmo ou a seus associados ou se colocava 

voluntariamente no caminho de uma maldição”. (Ibid.)  Assim, parece razoável dizer que, 

institucionalmente (sinagoga e igreja) se separam depois do ano 70 d. C. 

 Outra teoria que busca explicar a separação entre judaísmo e cristianismo antes 

mesmo dos conflitos pós-destruição do templo em 70 d. C. envolve o uso da LXX por 

parte dos cristãos como base para uma interpretação cristológica da bíblia hebraica.  De 

acordo com Martin Hengel (1992), a disputa a respeito da leitura de Is 7:14 no Diálogo 

com o Judeu Trifo está no centro dessa controvérsia. Os rabinos judeus afirmavam que a 

profecia de Isaías não diz em hebraico que uma virgem ficará grávida (em hebraico 

‘almah, significa uma jovem, possivelmente recém-casada). Além disso, esta profecia se 

referia ao seu antigo rei Ezequias, não ao Messias.  Como é sabido, o autor do evangelho 

de Mateus não cita o texto hebraico, mas a tradução grega (Septuaginta, LXX), que 

traduziu ‘almah por parthenos, que em grego significa “virgem”. O contra-argumento de 

Justino pode revelar o porquê do uso preferencial da versão dos LXX pelos autores do 

Novo Testamento (mais de 70% das citações do AT no NT vem da LXX) 

consequentemente, pela igreja primitiva. Além disso, o uso do Antigo Testamento grego 

por arte das primeiras comunidades cristãs pode explicar a reação do judaísmo rabínico 
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contra o uso da tradução grega, bem como a maldição impetrada em Jâmnia contra os 

livros dos hereges.
93

 

 Para o teólogo e historiador alemão do cristianismo primitivo, Wolfram Kinzig, a 

separação se deu em quatro níveis: “o doutrinal, teológico, institucional e o nível de 

piedade popular” (1991, p. 27). Para Kinzig, os níveis doutrinário e teológico pertencem à 

área de reflexão teórica, ao passo que se poderia agrupar o nível institucional e o nível da 

piedade popular sob o título de prática religiosa. 

 Kinzig defende uma separação paulatina e gradual, primeiro, no nível doutrinal e 

teológico. Neste nível, a característica básica que distinguia cristãos judeus de outros 

judeus não cristãos era obviamente a fé em Jesus como o messias.  

Geralmente, pode-se dizer que quanto mais importância era dada à 

pessoa de Jesus, mais clara era a separação do judaísmo. A 

evidência do Novo Testamento sugere que neste nível uma 

separação entre Igreja e Sinagoga ocorreu em um estágio muito 

inicial, certamente logo depois, mas talvez mesmo antes da 

execução de Jesus (cf. Marcos 8,29 par.)' Neste contexto, é muitas 

vezes esquecido que o cânone adotado pela Igreja não era apenas 

um cânone anti-marcionita, mas também um cânone anti-judaico. 

Isso pode ser visto a partir de sua designação Antigo Testamento/ 

Novo Testamento que, quando usado no discurso teológico, 

sempre foi um termo anti-judaico. (KINZIG, 1991, p. 28). 

 Já a separação no plano institucional, ao contrário do quadro que emerge dos 

escritos dos pais da Igreja, o quadro era muito múltiplo e variado. De acordo com Kinzig, 

no início, não era uma separação entre Igreja e Sinagoga, mas entre vertentes do judaísmo 

que não davam qualquer importância à pessoa de Jesus e àquelas que davam. Ele defende 

que, provavelmente, só muito mais tarde surgiu uma organização que pode ser chamada 

de Igreja a partir daqueles que davam importância à Jesus. Além disso, defende Kinzig, 

“no nível da piedade popular, havia uma ampla sobreposição entre Igreja e Sinagoga pelo 

menos até o final do século IV e, provavelmente, muito além” (1991, p. 29). 

À parte de todas as teorias que terminam em Jâmnia ou nos escritos polêmicos do 

cristianismo contra o judaísmo no século II, Gerd Theissen apresenta uma teoria sobre o 

que teria causado o divórcio entre judaísmo e cristianismo. Para Theissen, “a escritura dos 

evangelhos, em si, foi um passo decisivo para a ruptura definitiva entre a fé cristã e a 
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judaica. Segundo ele, “com a forma do Evangelho, o cristianismo primitivo proporciona-

se uma narração de base própria e divorcia-se da comunidade narrativa do judaísmo” 

(THEISSEN, 2009, p. 233-234). A favor da hipótese de Theissen, Koester sustenta que “a 

instituição de uma Sagrada Escritura Cristã, em acréscimo às Escrituras de Israel, com a 

asseveração de que o Antigo Testamento só podia ser lido a partir da perspectiva do Novo 

Testamento, consolidaram a posição do Judaísmo e do cristianismo como religiões 

separadas” (KOESTER, 2005, p. 12). 

A teoria de Theissen vê na forma e conteúdo dos evangelhos uma crescente 

separação entre judaísmo e cristianismo. Diferentemente das cartas paulinas, cujo modelo 

não pode ser encontrado na tradição bíblica do Antigo Testamento; para Theissen, os 

evangelhos são uma continuação da historiografia veterotestamentária. A história de Jesus 

narrada nos sinóticos parece ter sido intencionalmente construída sob subestruturas das 

narrativas da bíblia hebraica. No entanto, como observa Theissen, os três evangelhos 

sinóticos apresentam, cada um, acentos característicos que demonstram como se deu a 

ruptura entre a religião cristã e a judaica. 

Em Marcos, torna-se particularmente evidente o distanciamento 

ritual em relação ao judaísmo, visto que marcos deve assimilar a 

pedra do templo como centro ritual do judaísmo e do cristianismo. 

Em Mateus, faz-se visível uma delimitação ética com a 

proclamação de uma “justiça melhor”. Ele se confronta com um 

judaísmo que se reorganiza, que reflete, depois da perda do 

templo, sobre a justiça exigida pela Torá. Por fim, em Lucas, 

encontramos uma delimitação narrativa com respeito ao judaísmo. 

Ele dá continuidade à história da salvação veterotestamentária de 

tal forma que deve tornar-se historicamente compreensível a 

separação entre judeus e cristãos, e legitimá-la (THEISSEN, 2009, 

235-236). 

 

Se nos sinóticos encontramos esses acentos que nos revelam uma mentalidade 

cada vez mais anti-judaica, é no evangelho de João que, segundo Theissen, a tomada de 

consciência da autonomia interna do universo simbólico do cristianismo se consolida.  

Com os evangelhos sinóticos, o cristianismo primitivo havia 

construído para si um universo simbólico próprio, com um centro 

próprio. No evangelho de João ele tomou consciência disso. 

Agora, ele se fundamenta completamente a partir da revelação de 

Cristo. Somente ele é a luz, a verdade e a vida. Tudo aquilo que, 

de outra forma, ainda é chamado luz, verdade e vida, provém dele. 

Tudo, na nova religião do cristianismo deve fundamentar-se e 

legitimar-se a partir desse centro. Cristo não é apenas 
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efetivamente o centro dessa nova linguagem simbólica, mas ele se 

refere a si mesmo como esse centro. Com acerto, disse R. 

Bultmann a respeito de Jesus no evangelho de João que o 

“Revelador de Deus nada revela senão que ele é o Revelador”. 

Declarações auto-referenciais do Revelador cunham o evangelho 

e figuram ao lado de declarações referenciais estranhas acerca de 

seu mundo ambiente, do qual o evangelho de João se distancia em 

afirmações dualísticas. A fundação da nova religião cristã por 

intermédio de uma narração de base particular e seu 

distanciamento em relação à religião-mãe, tal como efetivamente 

aconteceram nos evangelhos sinóticos, são refletidos no 

evangelho de João como que um metaevangelho (THEISSEN, 

2009, p. 256). 

 

 De fato, a favor de Theissen, precisamos reconhecer que os acentos e ênfases do 

quarto evangelho refletem a polêmica entre cristianismo e judaísmo nas primeiras 

décadas do estabelecimento de comunidades cristãs (possivelmente de maioria judaica). 

O anti-judaísmo é subjacente a toda narrativa joanina. Como nos lembra Dunn, o autor do 

evangelho de João não tem escrúpulos em fazer Jesus acusar “os judeus” de terem o diabo 

por seu pai (DUNN, 2021). Na narrativa da paixão, são os judeus que levam a cabo a 

morte de Jesus, embora seja evidente que a decisão final e aplicação da pena estivessem à 

cargo das autoridades romanas.  

 Embora a reconstrução do cisma original entre a religião cristã e a religião judaica 

dependa do testemunho escrito, há muitas lacunas e fatores que ainda permanecem 

obscuros, seja nos documentos que nos chegaram, seja nos documentos ou fatos não 

escritos que não nos chegaram. A relação de Paulo com a lei continua sendo uma questão 

controversa. Até que ponto as passagens paulinas ambíguas com relação à obediência à 

lei foram responsáveis pela ruptura entre cristianismo e judaísmo? Além disso, contra a 

teoria de Theissen, se os evangelhos eram lidos para as primeiras comunidades cristãs 

(majoritariamente judaicas), é difícil comprovar que as novas escrituras cristãs 

suplantaram tão rapidamente o uso do Antigo Testamento (que foi a Bíblia cristã durante 

quase um século) juntamente com o compromisso ritual (comprovado com a frequência 

ao templo e a sinagoga) e o apego às ordenanças éticas da comunidade de israel. 

 

Considerações finais 

 Tanto Paulo quanto a história nascente da religião cristã ainda precisam ser 

plenamente compreendidos. Como demonstramos acima, a tese bem estabelecida nos 
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estudos sobre o cristianismo primitivo que elege Paulo como “o campeão da liberdade 

cristã” (entendida como emancipação da religião e crenças judaicas) foi amplamente 

questionada desde a publicação da obra seminal de E.P. Sanders e do surgimento das 

novas perspectivas sobre Paulo . 

 As teorias esboçadas por estudiosos do cristianismo das origens trouxeram 

grandes contribuições para esse debate nos últimos anos. Os estudos mais recentes não 

param no judaísmo rabínico, em Jâmnia ou nos escritos dos padres apostólicos na busca 

por respostas objetivas sobre a separação entre as duas religiões. Nesse sentido, há mérito 

em todas as teorias que buscam no texto ou nas narrativas produzidas pelos autores do 

Novo Testamento, nos apócrifos cristãos e nos escritos pós-apostólicos, uma resposta 

para um problema aparentemente insolúvel, mas certamente incontornável. 
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Resumo: Efésios 2:11–22 é frequentemente pensado para promover uma eclesiologia 

Tertium Genus (“terceira raça”) que envolve a crença de que a Torá foi abolida. Se a Torá 

foi abolida, isso leva à visão de que a observância da Torá se torna problemática para os 

judeus batizados. Defendo, no entanto, que a assembleia, o lócus da participação na 

salvação do Messias, deve ser entendida como uma unidade diádica (uma realidade 

sociopolítica não homogênea). Efésios 2:11–22 torna a dissolução dos judeus observantes 

da Torá dentro da assembleia (igreja) soteriologicamente problemática. Se os judeus 

batizados são desencorajados a permanecer observantes da Torá (e, portanto, tornam-se 

gentios funcionais), isso deixa os crentes gentios em uma realidade eclesial na qual não 

há uma associação genuína em andamento com a “circuncisão” observadora da Torá, 

deixando-os assim no estado irônico de serem “afastados da comunidade de Israel” (2:12) 

mais uma vez — a mesma condição que o texto afirma que Jesus superou por seu sangue 

(2:13). 
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Introdução 

Os estudiosos são quase unânimes em ler Efésios 2:11–22 como promovendo uma 

eclesiologia Tertium Genus (“terceira raça”) que implica a crença de que a Torá foi 

abolida.
96

 Se a Torá é realmente abolida, isso significa que a observância da Torá se torna 

problemática para os judeus batizados.
97

 A crença de que os judeus batizados devem 

abandonar a observância da Torá ou que é uma questão de indiferença (adiáfora) é a 

condição sine qua non (indispensável) do supersessionismo, de acordo com R. Kendall 

Soulen: 

 

Se a igreja reconhece a realidade permanente da eleição corporativa de Israel, 

naturalmente espera que os judeus batizados mantenham fielmente sua identidade 

judaica. Mas se a igreja realmente acredita que substituiu a aliança de Deus com 

Israel, proibirá ou desencorajará os judeus de preservar sua identidade como 

judeus e membros do povo judeu. Em suma, o problema do supersessionismo gira 

em torno da capacidade da igreja de reconhecer o significado religioso 

permanente da eleição corporativa de Israel e, portanto, o significado religioso 

permanente da distinção entre gentios [batizados] e judeus [batizados]. Uma vez 

que a igreja não insistiu que os judeus mantivessem sua identidade mesmo na 

                                                 
96

 Por exemplo, Andrew T. Lincoln, Ephesians, WBC (Dallas: Word, 1990), 141–43; Joachim Gnilka, Der 

Brief an die Epheser, HKNT (Freiburg: Herder, 1990), 139; Robert H. Suh, “The Use of Ezekiel 37 in 

Ephesians 2,,” JETS 50 (2007): 715–33, aqui 717; Ralph P. Martin, “Reconciliation and Unity in 

Ephesians,” RevExp 93 (1996): 203–35, 207, 216, 224, 226, 233. Este é o caso também para aqueles que 

não usam explicitamente a linguagem Tertium Genus ou “terceira raça”. Cf. Margaret Y. MacDonald, “The 

Politics of Identity in Ephesians”, JSNT 26 (2004): 419–44, 433; Benjamin Dunning, “Strangers and Aliens 

No Longer: Negotiating Identity and Difference in Ephesians 2,” HTR 99 (2006): 1–16; Martin Rese, “Die 

Vorzüge Israels in Röm. 9,4f. e Ef. 2,12. Exegetische Anmerkungen zum Thema Kirche und Israel,” TZ 31 

(1975): 211–22, aqui 219–22; Hans Conzelmann, Die Briefe an die Galater, Epheser, Philipper, Kolosser, 

Thessalonicher und Philemon, NTD 8 (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1981), 86–124, aqui 100, 103. 
97

 Calvin J. Roetzel pensa que o autor de Efésios minou seu desejo de que os judeus batizados 

permanecessem observantes da Torá ao escrever que a lei é transcendida, uma vez que isso tornaria a 

assimilação judaica aos modos de vida gentios inescapável (ver “Jewish Christian–Gentile Christian 

Relations: A Discussion of Ephesians 2:15,” ZNW 74 [1983]: 81–89, aqui 88). Embora eu argumente, 

contra Roetzel, que Efésios não está tentando transcender a lei, acho que sua conclusão é digna de nota de 

que, se alguém diz que a lei é transcendida, isso necessariamente leva à dissolução do judaísmo na 

assembléia. 
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igreja, [então, de acordo com Michael Wyschogrod] “pode-se inferir que a igreja 

sustenta seriamente que sua eleição substitui a do antigo Israel”.
98

 

 

Além disso, Soulen continua a delinear vários tipos de supersessionismos. Com o 

que ele chama de “supersessionismo econômico”, “o advento de Cristo traz a 

obsolescência do Israel carnal e inaugura a era da igreja espiritual’’. Tudo o que 

caracterizava a economia da salvação em sua forma israelita torna-se obsoleto e é 

substituído por seu equivalente eclesial, como resultado, o Israel carnal se torna 

obsoleto.
99

 O “supersessionismo punitivo” acredita que “Deus revoga a sua aliança com 

Israel… por causa da rejeição de Israel a Cristo e ao evangelho”. Assim, “enquanto o 

supersessionismo econômico não precisa ser abertamente hostil ao povo judeu, ele 

logicamente implica a obsolescência ontológica, histórica e moral da existência de Israel 

depois de Cristo”.
100

 Portanto, “enquanto a teologia cristã hoje pode rejeitar o 

supersessionismo punitivo com relativa facilidade, isso não garante que a teologia da 

substituição tenha sido superada”.
101

 A Teologia da Substituição ainda ocorre, de acordo 

com Soulen, “sempre que os cristãos sustentam que a existência de Israel se tornou 

obsoleta em princípio, mas que Deus, no entanto, permanece fiel a Israel de fato, apesar 

de sua incredulidade”.
102

 

O tipo de supersessionismo que opera com as eclesiologias tertium genus é o 

supersessionismo econômico. Isso ocorre porque os exegetas tertium genus, como 

observado acima, identificam a “lei” e a “circuncisão” (as mesmas coisas que ancoram a 

identidade judaica antiga — mais sobre isso abaixo) como o “muro divisor” que foi e, 

portanto, deve continuar a ser, quebrado e abolido (Ef 2:14–15). Não é necessária uma 

memória histórica muito ampla ou raciocínio sofisticado para saber o tipo de perigos que 

podem resultar dessa posição. 

Como argumentarei no entanto, Ef 2:11–22 torna o supersessionismo econômico 

dentro da “assembléia” (igreja) soteriologicamente problemático.
103

 Isto é, uma 

                                                 
98

 R. Kendall Soulen, (Minneapolis: Fortress, 1996), 11–12. Nesta definição, isso significa que mesmo 

aqueles que promovem uma chamada eclesiologia multiétnica ou multicultural, mas ainda assim vêem a 

observância da torá como obsoleta ou adiáfora para judeus batizados, ainda são supersessionistas. 

99
 Kendall Soulen,The God of Israel and Christian Theology, pg 29. 

100
 Ibidem 

101
 Ibidem 

102
 Ibidem 

103
 Para tentar superar os preconceitos implícitos agora associados à palavra “igreja”, usarei “assembléia” 

para traduzir ἐκκλησία como a forma de denominar a entidade diádica gerada pela morte de Jesus em 2:11–

22. Embora o texto também use σῶμα, vou manter principalmente com “assembleia” para consistência e 
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hermenêutica não supersessionista é exegeticamente garantida e preferível. Mas primeiro, 

vários esclarecimentos estão em ordem. Por um lado, em Efésios, “circuncisão” é uma 

sinédoque para a comunidade judaica observante da Torá. Isso porque, como David J. 

Rudolph aponta, “a circuncisão era uma metonímia para a vida circuncidada” no 

judaísmo do Segundo Templo; isto é, “uma parte do todo para a vida judaica no que se 

refere à lei, aliança e costumes”.
104

 Em segundo lugar, “circuncisão” como “observância 

da torá” é apoiado por outros textos paulinos e demais textos do Novo Testamento (cf. Gl 

5:3; Rm 2:25; 4:11–12, 16; Atos 21:20–21). Terceiro, mesmo os eruditos mencionados 

anteriormente na nota [1] associam “circuncisão” em Ef 2:11 com a observância da Torá. 

Assim, empregarei o termo “observância da torá” de acordo com a definição de Rudolph 

de um “judeu observador da torá”: 

 

“O termo “judeu observador da Torá” é usado neste estudo para se referir aos 

judeus que procuram observar os mandamentos de Deus na lei de Moisés. Três 

nuances estão implícitas no meu uso da expressão: (1) Um senso de obrigação 

com respeito à observância da lei; (2) Uma distinção entre judeus que praticam o 

judaísmo principalmente como uma resposta à eleição/chamado/aliança 

(observação da Torá) e judeus que praticam o judaísmo principalmente por 

outras razões (por exemplo, expressão cultural, contextualização para missão); 

(3) Um reconhecimento de que a observância da Torá inclui mandamentos 

distintamente judaicos”.
105

 

 

Além disso, reconheço que o próprio conteúdo da observância da Torá é 

contestado e constantemente negociado tanto historicamente quanto atualmente.
106

 

Estabelecer quais práticas são essenciais para a identidade judaica naquela época ou agora 

(por exemplo, circuncisão, sábado, kashrut, calendário, etc.) está além do escopo deste 

                                                                                                                                                  
clareza, uma vez que esses dois termos referem-se à mesma realidade devido à associação inextricável entre 

σῶμα e ἐκκλησία em 1:22–23 e 5:23 (cf. σῶμα em 2:16). 

104
 David J. Rudolph, A Jew to the Jews: Jewish Contours of Pauline Flexibility in 1 Corinthians 9:19–23, 

WUNT 2/304 (Tübingen: Mohr Siebeck, 2011), 73; cf. 74–75, 81. 
105

 Ibidem 
106

 Karin Hedner Zetterholm, “The Question of Assumptions: Torah Observance in the First Century,” in 

Paul within Judaism: Restoring the First-Century Context to the Apostle, ed. Mark D. Nanos e Magnus 

Zetterholm (Minneapolis: Fortress, 2015), 79–103, aqui 80; Archie T. Wright, “Jewish Identity, Beliefs, and 

Practices,” in The World of the New Testament: Cultural, Social, and Historical Contexts, ed. Joel B. Green 

e Lee Martin McDonald (Grand Rapids: Baker Academic, 2013), 310–24. 
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ensaio. O ponto pertinente por enquanto é que “judaísmo” não deve ser separado de 

alguma forma da prática da observância da Torá. Especialmente no mundo antigo, o 

judaísmo não é redutível à biologia. Embora alguns possam querer debater este ponto, 

para os propósitos e escopo deste ensaio, preciso confiar nos argumentos apresentados 

por vários estudiosos que, à sua maneira, apoiam a noção de que, como diz Michael A. 

Fishbane, “ser judeu é uma questão de ação e desempenho [da torá]” e que “o judaísmo 

é expresso nos atos contínuos do… próprio judaísmo”.
107

 

Basicamente, há uma conexão inseparável entre o povo judeu e a prática do 

judaísmo, de tal forma que qualquer que seja a observância da torá, e, quaisquer que 

sejam suas “grandes variações históricas”, são essas práticas que tornam alguém 

distintamente judeu.
108

 Isso é importante porque não adianta dizer que Efésios 2 ainda 

fala sobre uma união entre judeus e gentios se os judeus batizados não forem mais 

observadores da Torá. Essa “união”, portanto iria se referir apenas a um grupo de gentios 

que por acaso tem alguns ex-judeus entre eles. 

Portanto, defenderei uma exegese de Ef 2:11–22 que desafie a plausibilidade das 

leituras tertium genus. Certamente, este ensaio trata apenas de uma passagem tertium 

genus , portanto, não pretende ser uma conclusão definitiva sobre o assunto, mas pretende 

fazer uma contribuição importante, porém limitada, no que diz respeito a essa passagem 

crucial.
109

 Embora estudiosos como Markus Barth e Karl Martin Fischer repudiem a 

eclesiologia tertium genus em Efésios, nenhum deles demonstra exegeticamente os 

problemas soteriológicos que resultariam de uma eclesiologia tertium genus.
110

 Barth 

chega mais perto quando afirma que “nenhum dos dois pode possuir salvação, paz, vida 

sem o outro. Os judeus precisam dos gentios, os gentios precisam dos judeus, o homem 

                                                 
107

 Michael Fishbane, Judaism: Revelation and Traditions (San Francisco: HarperOne, 1987), 100–101; cf. 

19–20, 81–82, 84; Mark S. Kinzer, Postmissionary Messianic Judaism: Redefining Christian Engagement 

with the Jewish People(Grand Rapids: Brazos, 2005), 295; Michael Wyschogrod, “A Theology of Jewish 

Unity”, em Abraham’s Promise: Judaism and Jewish-Christian Relations, ed. R. Kendall Soulen (Grand 

Rapids: Eerdmans, 2004), 43–52, aqui 44, 51; Tommy Givens, We the People: Israel and the Catholicity of 

Jesus (Minneapolis: Fortress, 2014), 244–56; Jennifer M. Rosner, ““Healing the Schism: Barth, 

Rosenzweig and the New Jewish-Christian Encounter”; Tet-Lim N. Yee, Jews, Gentiles, and Ethnic 

Reconciliation: Paul’s Jewish Identity and Ephesians (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 78–

83, 101–4, 158–59; Wright, “Jewish Identity”, 313. 
108

 Fishbane, Judaism, pg 12. 
109

 Para um argumento atual contra as leituras Tertium Genus de outras passagens, veja Rudolph, Jew to the 

Jews, pg 33–34. 
110

 Por exemplo, Markus Barth, Ephesians: Introduction, Translation, and Commentary on Chapters 1–3, 

AB (Garden City, NY: Doubleday, 1974), 310–11; Karl Martin Fischer, Tendenz und Absicht des 

Epheserbriefes (Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1973), 80–82, 93–94; Yee, Jews, 162, 164, 166, 

178; Calvin J. Roetzel, The Letters of Paul: Conversations in Context, 4th ed. (Louisville: Westminster 

John Knox, 1998), 146. 
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precisa do próximo, se quiser ser salvo”.
111

 No entanto, ele não insiste nessa questão 

apontando o que isso significa para os judeus batizados, nem, portanto, os perigos 

soteriológicos da tertium genus de acordo com a exegese de Efésios. É com isso que 

pretendo contribuir. Argumentarei que a distinção pactual entre judeus e as nações não 

apenas permanece válida dentro da assembléia (igreja)
112

, mas também 

soteriologicamente essencial para a assembléia (mesmo que seu relacionamento uns com 

os outros tenha sido reordenado sob o governo pacífico do Messias, para significar 

hospitalidade mútua em vez de hostilidade mútua).
113

 

Defenderei também que a assembleia, locus de participação da salvação no 

Messias, deve ser entendida como uma realidade sociopolítica diádica, o que torna uma 

leitura tertium genus soteriologicamente problemática.
114

 Isso ocorre porque Ef 2:11–22 

afirma que a morte salvadora de Jesus torna os gentios qua cidadãos gentios dentro da 

comunidade de Israel. Assim, uma leitura que impede essa associação salvífica da 

“circuncisão” e das “nações” (2:11) é contrária ao significado salvífico da morte de Jesus 

como Efésios a articula. Qualquer tipo de supersessionismo econômico é problemático, 

tanto soteriologicamente quanto exegeticamente, porque deixa os cristãos sem qualquer 

associação genuína em “todas as gerações” (3:21) com a “circuncisão” observadora da 

Torá, deixando assim os cristãos no estado irônico de serem “afastados da comunidade de 

Israel” (2:12) — a mesma condição que o texto afirma que Jesus supera por seu sangue 

(2:13).
115

 

A seguir, apresentarei primeiro a estrutura paralela de Ef 2:1–10 e 2:11–22, que 

nos encoraja a ler essas passagens em relação dialética umas com as outras. Isso mostrará 

como o autor descreve a salvação (2:1–10) como uma realidade sociopolítica (2:11–22) 

que é comprometida se os judeus observadores da Torá não forem bem-vindos na 

                                                 
111

 Barth, Ephesians, pg 311. 

112
 “É demais dizer que por causa da expiação de Cristo na cruz, judeus e gentios deixaram de ser “dois 

grupos distintos de pessoas”. Então Efésios urgentemente relembra aos cristãos gentios que eles são 

concidadãos dos santos pela bondade de Deus”.. (Fischer, Tendenz, 81). Cf. Barth, Ephesians, pg 310. 
113

 Novamente, não pretendo resolver o que a “circuncisão” (usada como sinédoque para “observância da 

torá”) implica para judeus batizados ou não batizados. O que eu afirmo é que Ef 2:11–22 não promove de 

forma alguma coagir ou pressionar os judeus batizados a abandonar a observância da Torá. 
114

 “Sociopolítico” será meu termo para indicar a inseparabilidade das relações sociais, políticas e teológicas 

presentes em 2:11–22. O aspecto teológico está implícito na palavra “sociopolítico”, pois estar afastado da 

política (πολιτεία) de Israel é sinônimo de estar “sem Deus” em 2:12 e também porque o texto diz que as 

pessoas só têm acesso a Deus dentro da entidade sociopolítica gerado por Jesus (2:16, 18). 
115

 Todas as passagens das Escrituras são traduções do autor. 
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assembléia.
116

 A união mutuamente hospitaleira da circuncisão e das nações é crucial, 

uma vez que a relação dialética entre Ef 2:1–10 e 2:11–22 nos encoraja a entender que a 

linguagem de “morto”, “vivificado” e “ressuscitado” ” (2:1, 5, 6) adquirem seu sentido 

pleno quando são associados com “as alianças” e a “torá” em particular (2:12, 15). Isso 

nos permitirá entender melhor a condição da qual a morte de Jesus livra tanto os judeus 

quanto as nações. Depois disso, poderemos abordar as partes do texto que muitos 

exegetas adotaram para promover tertium genus. Ou seja, seremos capazes de discernir o 

que está sendo “destruído” (2:14) e “anulado” (2:15) e o referente de ἕνα καινὸν 

ἄνθρωπον (2:15) e ἑνὶ σώματι (2:16). 

 

1. A Estrutura Paralela de Efésios 2:1–10 e 2:11–22 

O διό em Ef 2:11 convida à especificação do relacionamento de 2:11–22 com o 

que o precede. Efésios 2:11–22 está dentro de um discurso sobre o “poder” de Deus que 

vai de 1:19 a 3:21 (cf. 1:19; 3:7, 16, 20). Em virtude dos paralelismos entre Ef 1:20–23 e 

2:1–10, bem como 2:1–10 e 2:11–22, o poder de Deus é todo temático, mesmo que a 

palavra “poder” não apareça entre 1:19 e 3:7. O autor primeiro afirma que o poder de 

Deus é para aqueles que são fiéis (1:19), então imediatamente descreve o poder de Deus 

trabalhando “em Cristo Jesus”, ressuscitando-o dentre os mortos e colocando-o acima de 

todos os poderes (1 :20–23). Então 2:1–10 continua a elucidar a obra do poder de Deus 

em 1:19. Isso é evidente porque 2:1–10 é paralelo à gramática e estrutura de 1:20–23. 

Não apenas o καί em 2:1 indica que o que se segue é outro exemplo do poder de Deus, 

mas também, se o poder de Deus é expresso em Deus levantando (ἐγείρω) e assentando 

(καθίζω) Jesus em 1:20–23, então a ressurreição de Deus (συνεγείρω) da morte com o 

Messias e sentando-os juntos (συγκαθίζω) com ele (2:5–6) significa que 2:1–10 só pode 

ser uma explicação adicional do poder de Deus introduzido em 1:19. Além disso, há um 

esquema paralelo então-agora entre 2:1–10 e 2:11–22. A lógica é: embora você estivesse 

nesse estado, agora você está neste novo estado. 

                                                 
116

 Reconhecendo que a autoria de Efésios é altamente contestada (por exemplo, Douglas A. Campbell, 

Framing Paul: An Epistolary Biography [Grand Rapids: Eerdmans, 2014], 309–38; Lincoln, Ephesians, lix–

lxxii; Barth, Ephesians , 36–50), usarei “o autor” ou “Efésios” em todo o texto. É importante reconhecer 

que, embora eu não pense que as questões histórico-críticas da autoria sejam irrelevantes, estou fazendo um 

argumento ortogonal às questões de autoria. Independentemente da identidade, o autor articula o significado 

soteriológico da união dos gentios com os judeus. O autor não apenas “argumenta pela inclusão de crentes 

judeus como crentes judeus na igreja” (Roetzel, Letters of Paul, pg 146), mas também entende que essa 

presença judaica contínua na assembleia é de significado soteriológico. 
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● “Você estava [ὄντας] morto em seus delitos e pecados” (2:1; cf. 2:5) “naquele 

tempo” (ποτέ, 2:2). 

● “Mas Deus [ὁ δὲ θεός] nos deu vida juntamente com Cristo” (2:4–5). 

● “E nos ressuscitou juntamente com ele” (2:6). 

● “E nos fez sentar com ele nos lugares celestiais” (2:6). 

●  “Anteriormente [ποτέ] vocês, as nações, naquele tempo estavam sem Cristo, 

sendo alienados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, 

sem esperança e sem Deus no mundo” ( 2:12; 2:19). Vocês “estavam [ὄντας] 

longe” (2:13; cf. 2:17).  

● “Mas agora em Cristo Jesus [νυνὶ δὲ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ] … vocês foram trazidos 

para perto” (2:13). 

● “Vocês são concidadãos dos santos” (2:19). 

● “E também membros da família de Deus” (2:19). 

● “Também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus” (2:22). 

 

Esses paralelos entre 2:1–10 e 2:11–22 indicam que as duas seções devem ser lidas em 

relação dialética, permitindo que a linguagem de cada uma exerça força interpretativa na 

outra.
117

 

 

2. Salvação sociopolítica 

A assembleia (EKKLĒSIA), que é o lócus de participação da salvação no Messias, 

deve ser entendida como uma realidade sociopolítica. Por causa do relacionamento 

paralelo, vemos que as nações estão separadas do Messias em virtude de serem “afastadas 

da comunidade de Israel e estranhas às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus 

no mundo” ( 2:12; cf. 2:19), isso está correlacionado com estar “morto em seus delitos e 

pecados” (2:1). Da mesma forma, as nações sendo trazidas para perto de Israel pelo 

sangue de seu Messias (2:13) de tal forma que são “concidadãos” (2:19) da comunidade 

de Israel (2:12), “um corpo” de paz (2:15–17), e “um templo santo” do Deus de Israel 

(2:21–22) está correlacionado com eles sendo vivificados, ressuscitados e assentados com 

o Messias (2:5–6). A relação paralela, portanto, indica que o conteúdo sociopolítico de 
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 Esta possibilidade interpretativa não é considerada por Lincoln, embora ele esteja ciente da estrutura 

paralela (Ephesians, 84–88, 124–27, 131). 
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2:11–22 é soteriológico (2:8) — sem mencionar que a única fala sobre a morte de Jesus e 

seus efeitos em Efésios 2 (veja 2:13 “seu sangue” ; 2:15 “sua carne”; 2:16 “a cruz”), bem 

como a proclamação do evangelho (εὐαγγελίζω em 2:17) preocupa-se apenas com a 

criação dessa nova realidade sociopolítica. O evangelho da salvação é o anúncio da paz 

(2,17; 6,15; cf. 4,3): o reordenamento da paisagem sociopolítica na geração do “novo 

homem” (2,15), que é a união diádica da circuncisão e das nações no corpo do Messias 

(2:16). Portanto, estar “morto” e ser “vivificado” e ser  “salvo” são realidades 

sociopolíticas. 

A natureza sociopolítica de Efésios 2 se perde se não lermos suas duas passagens 

em relação mútua e como parte de um único argumento sobre o poder de Deus (1:19). O 

poder de Deus, conforme descrito acima, realiza coisas concretas, a saber, a ressurreição e 

a ascensão de Jesus (1:20–23), a ressurreição e a ascensão dos crentes (2:1–10) e a 

reconciliação de comunidades hostis entre elas mesmas e com Deus (2:11–22, esp. vv. 

14–16) em virtude de unir-los sob uma única cabeça (1:20–2:6). Mas estas não são 

simplesmente quaisquer “comunidades hostis” sendo unidas. Efésios 2 facilmente se 

transforma em um “princípio” de “reconciliação” onde as duas partes envolvidas podem 

ser indivíduos genéricos ou comunidades genéricas.
118

 No entanto, de acordo com 2:11–

22 a reconciliação celebrada é especificamente a união da circuncisão com as nações.
119

 

Ou seja, estas são comunidades definidas por sua relação com as alianças estabelecidas 

pelo Deus de Israel (2:11–12).
120

 O poder de Deus (1:19) opera através do governo do 

Messias (1:22), promulgado em sua morte que abole a hostilidade sociopolítica entre 

Israel e as nações (2:12–15) criando “um novo homem” composta pelos “dois povos” 

(2:15). 

Discutirei a seguir a questão do “novo homem” e do “corpo” ser apenas “um”, 

mas por ora devemos observar que, de acordo com Efésios 2, qualquer conversa sobre o 

poder de Deus que não seja definitivamente sobre esta obra de reconciliação entre Israel e 

                                                 
118

 Para uma leitura de Efésios 2 que nivela o discurso em um princípio genérico de reconciliação genérica, 

veja Amy Plantinga Pauw, “Theological Meditations on Ephesians 2:11–22,” ThTo 62 (2005): pg 78–83. 
119

 Isso não quer dizer que Efésios 2 não tenha nada a dizer sobre outros tipos de reconciliação (étnica ou 

não). Mas sim que todas as outras reconciliações são teologicamente dependentes dessa reconciliação, a 

união de judeus e gentios no único corpo do Messias, a assembléia. Como afirma Kinzer, “A carta aos 

Efésios fala da relação entre judeus e gentios no Messias como o arquétipo da reconciliação que Yeshua 

traz ao mundo” (Postmissionary Messianic Judaism, 305). Cf. Richard B. Hays, The Moral Vision of the 

New Testament: Community, Cross, New Creation: A Contemporary Introduction to New Testament Ethics 

(San Francisco: HarperOne, 1996), 309, 339. 
120

 “A identidade gentia é uma categoria da história da aliança tanto quanto a identidade judaica” (Soulen, 

God of Israel, 128; cf. 130). 
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as nações adorando o único Deus de Israel, é deficiente. Da mesma forma, qualquer 

conversa sobre a assembléia em Efésios que não seja este corpo diádico — uma união das 

nações com a circuncisão — é insuficiente. É impossível que a assembléia seja uma união 

de gentios com judeus se a presença do judaísmo (ou seja, a observância da torá) for 

fundamentalmente inadequada para a assembléia. Uma assembleia (igreja) de “terceira 

raça” é meramente uma associação de gentios (alguns dos quais são ex-judeus) que não 

estão reconciliados ou associados de forma significativa com a circuncisão. A díade se 

perde nessa leitura. Embora muito mais possa ser dito, o ponto de destacar a estrutura 

paralela em Efésios 2 é simplesmente mostrar que a questão da união das nações 

juntamente com a circuncisão é colocada em um registro soteriológico pelo autor. Estar 

“morto” ou ser “vivificado” e “salvo” mostram-se como realidades sociopolíticas 

relativas à paz entre dois grupos específicos anteriormente afastados e agora reconciliados 

em uma união diádica. 

As eclesiologias tertium genus, por definição, militam contra a ideia da 

assembléia como uma união diádica de “ambos” (ἀμφότεροι, 2:14, 16, 18) judeus e as 

nações gentias. Isso ocorre porque, para ser uma “terceira raça”, os membros judeus da 

comunidade devem abandonar a prática judaica. Para os proponentes das eclesiologias 

tertium genus, o judaísmo inevitavelmente significa divisão e hostilidade, uma vez que a 

circuncisão e a lei são equiparadas ao “muro divisor” e “hostilidade” (2:14–15) que foram 

(e devem continuar a ser) abolidos. Na verdade, é exatamente isso que N. T. Wright 

promove explicitamente: 

 

“Portanto, as coisas que distinguiam o povo judeu dos gentios – em outras 

palavras, as“obras da lei judaica” — eram agora irrelevantes, e pior do que 

irrelevantes. Se elas foram destacadas, elas estavam separando o que Deus uniu 

de uma vez por todas e para sempre”.
121

 

 

A suposição é que as diferenças étnicas entre os judeus e as nações significam 

necessariamente divisão étnica e hostilidade. Mas, isso não é apenas uma suposição; este 

é um non sequitur direto. A distinção étnica não significa inevitavelmente hostilidade 

étnica. Este é precisamente o evangelho proclamado (εὐαγγελίζω) por Jesus (2:17): a 
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 N. T. Wright, Paul and His Recent Interpreters: Some Contemporary Debates (Minneapolis: Fortress, 

2015), pg 92. 
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saber, que no Messias aqueles que estavam longe (as nações) foram trazidos para uma 

reconciliação pacífica com aqueles que estavam perto (a circuncisão; 2: 13–16). No 

Messias, as distinções étnicas são sem dúvida transformadas, mas isso não significa o 

eclipse total das etnias no Messias. Como Fischer observa: 

 

Mas agora deve-se notar que em Efésios nem todas as diferenças entre gentios e 

judeus são abolidas. Ele fala repetidamente de “nós” e “vocês”. Ele não fala de 

uma “terceira raça”, mas de gentios cristãos e judeus cristãos que formam um 

corpo entre si. Portanto, trata-se de parceria, não de fusão indiscriminada… 

Uma igreja não significa mero nivelamento, mas sim reconhecer o outro em sua 

individualidade como um parceiro igual. A bondade de Deus não nivela todas as 

diferenças humanas, mas derruba aquelas que se tornam cercas entre as 

pessoas.
122

 

 

Segundo Efésios, a salvação no Messias significa descobrir no Messias os 

recursos para a reconciliação mútua e a paz, por meio dos quais se torna verdadeiramente 

hospitaleira à imitação de Jesus, abraçando o outro (étnico) como “outro”, encarnando 

assim a paz e a união que Jesus deu pelo seu sangue (4:3; 2:13–17).
123

 

Essa união diádica que é hospitaleira à diferença torna-se mais clara quando 

notamos a estreita relação lexical entre ser excluído da “comunidade” (πολιτεία) de Israel 

(2:12) e então tornar-se “concidadãos” ou “cidadãos” com (συμπολῖται) os santos 

israelitas (2:19).
124

 É significativo que o prefixo preposicional συν esteja presente em 

2:19 porque isso sinaliza que os gentios não podem ser cidadãos da comunidade de Israel 

sem antes se unirem aos cidadãos segundo a carne — a circuncisão (2:11–13). Se a união 

com a circuncisão fosse vista como desnecessária, então acrescentar a preposição seria 

supérfluo. O versículo não precisa do συν para fazer sentido por si só: “[as nações] não 

são mais estranhas e estrangeiras, mas são cidadãs” é claro e simples. O único πολιτεία 

no qual os gentios podem se incorporar como cidadãos, no entanto, é o πολιτεία de Israel 
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  Fischer, Tendenz, pg 80–81. 
123

 Como afirma Fischer, “Efésios realmente quer ver ambas as partes preservadas em suas 

individualidades” (Tendenz, 82). 
124

 Sobre os “santos” em 2:18 referindo-se aos judeus, veja Yee, Jews, pg 195–198; Mark S. Kinzer, 

Searching Her Own Mystery: Nostra Aetate, the Jewish People, and the Identity of the Church (Eugene, 

OR: Cascade, 2015), pg 68. 
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(2:12), e os únicos cidadãos atuais com os quais eles podem se unir são os da circuncisão 

(2:11). 

O συν torna-se ainda mais significativo porque essa mudança de cidadania para os 

gentios se traduz em termos soteriológicos. O paralelismo dialético entre 2:1–10 e 2:11–

22 e a atribuição dessa mudança de cidadania (2:19; observe o ἄρα οὖν) à morte de Jesus 

(2:13, 16) deixam isso claro. Ou seja, a mudança gentílica na cidadania em relação a 

Israel não é auxiliar da salvação; é constitutivo dela. Uma vez que ter um prepúcio (2:11) 

ao mesmo tempo (observe ποτέ nos vv. 11, 13, e τῷ καιρῷ ἐκείνῳ no v. 12) era 

equivalente a ser alienado da comunidade de (circuncisão) Israel (2:11 –12), então ser 

“aproximado” (2:13) significa ser trazido para perto de judeus circuncidados 

(observadores da Torá). A estrutura de 2:11–22 sugere que a morte de Jesus traz as 

nações em associação com a circuncisão (observe todas as palavras prefixadas συν 

συμπολίτης [2:19], συναρμολογέω [2:21], συνοικοδομέω [2:22] ]). Os gentios são 

exortados a “lembrar” (2:11) que uma vez eles não estavam associados com a circuncisão, 

“mas agora” (2:13) eles foram unidos salvificamente a eles pela morte de Jesus.
125

 

A importância dessa associação diádica é reforçada ainda mais quando 

observamos como o autor resume em uma frase o que vem explicando. Quando o autor 

resume o “mistério” (3:4) do “evangelho” (εὐαγγέλιον, 3:6; cf. εὐαγγελίζω em 2:17) em 

poucas palavras, ele diz: “as nações são co-herdeiras [συγκληρονόμος] e membras do 

corpo [σύσσωμος], e co-participantes [συμμέτοχος] da promessa em Cristo Jesus pelo 

evangelho” (3:6). Todas as palavras prefixadas συν– podem e existem sem o prefixo.
126

 

Sem os prefixos σύν–, este versículo seria: “as nações são herdeiras [κληρονόμος], do 

corpo [σῶμα], e participantes [μέτοχος] na promessa em Cristo Jesus pelo evangelho”. O 

significado seria que as nações podem ser todas essas coisas à parte de uma união com a 

circuncisão. 
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 Um dos principais problemas exegéticos para leituras tertium genus é a presença frequente de palavras 

prefixadas συν– (2:5, 6 [duas vezes], 19, 21, 22; 3:6 [três vezes]). Fischer argumenta que o σύν revela a 

principal questão que o autor deseja abordar. “O problema entre Efésios e seus destinatários também está 

unicamente no σύν (συμπολῖται 2:15 [deve ser 2:19]; συγκληρονόμα, σύσσωμα, σύσσωμα 3:6). Ninguém 

precisa dizer a eles que os gentios são herdeiros das promessas de Israel; de acordo com todos os 

testemunhos, essa é sua convicção evidente. Eles devem ser lembrados, no entanto, como nossas 

investigações mostraram, que eles são “apenas” co-herdeiros”(Tendenz, 93; itálicos). Cada uma das 

ocorrências συν– faria sentido sem o prefixo, de modo que a presença frequente dos prefixos desafia 

seriamente a plausibilidade das leituras tertium genus. Para observações semelhantes sobre os prefixos συν–

, veja Kinzer, Searching, Her Own Mystery: Nostra Aetate, the Jewish People, and the Identity of the 

Church (Eugene, OR: Cascade, 2015),67–68, 74, 80. 
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 Σύσσωμος é um hápax legómenon no NT e συμμέτοχος só aparece novamente em 5:7. 
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No entanto, como o assunto desta cláusula é “as nações” e o συν– é repetido três 

vezes, as nações podem ser “herdeiras”, participando do “corpo” e “sendo participantes 

da promessa” somente com a circuncisão. Não pode haver participantes gentios “em 

Cristo Jesus” (Ef 3:6) exceto com Israel (cf. 2:19). As nações podem ser trazidas para 

perto de Deus (2:16, 18) se e somente se elas forem “aproximadas” de Israel, uma vez que 

é onde Deus está. Como Ef2:11–13 deixa claro: estar distante de Israel significa estar 

“sem Deus.” Eles podem chegar na presença de Deus e na casa de Deus apenas como 

aqueles que vêm com (συν–) a circuncisão (2:18–19; 3:6). De acordo com Efésios, a 

comunidade de Israel é vista como o ponto soteriológico de chegada para as nações 

(2:12–13, 19; 3:6). O papel do Messias para as nações não é aproximá-las de Deus 

contornando a circuncisão; antes, o Messias aproxima as nações de Deus unindo-as com a 

circuncisão em uma união diádica. 

Além disso, essa união diádica é a salvação da condição compartilhada de “morte” 

na qual os judeus e as nações se encontravam (2:1–3, 5). Isso implica que o problema do 

qual “ambos” (2:14, 16, 18) estão sendo salvos não é a circuncisão nem a comunidade de 

Israel, como alguns sugeriram.
127

 Se o problema fosse a circuncisão, então a solução não 

estaria concentrada na mudança de cidadania que ocorre aos gentios, mas sim em algo 

que ocorre aos judeus, que precisariam deixar de ser distintamente judeus por causa da 

paz e da reconciliação, como Wright expressa erroneamente no texto acima. O texto 

centra-se não em desmantelar o judaísmo, mas em reimaginar a relação sociopolítica 

entre Israel e as nações, particularmente ao afirmar que a morte de Jesus trouxe uma 

mudança de cidadania para os gentios (Ef 2:13, 19) .
128

 O texto diz que aqueles que 
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 Yee, Jews, 176, 215–19. Yee argumenta que o πολιτεία em 2:19 é “uma anti-politeia” (219) para o 

πολιτεία de Israel em 2:12. Ele sugere que πολιτεία em 2:12 é irremediavelmente etnocêntrico e, assim, 

Jesus estabelece uma alternativa πολιτεία que é inclusiva. No entanto, Yee não reconhece que essa 

interpretação presta pouca atenção à lógica e à sintaxe do texto. O problema não é o caráter ou a essência do 

πολιτεία de Israel em si, mas o fato de que os gentios estão “distantes” dele (2:12–13) devido, como 

argumentarei abaixo, as maldições da aliança em vez do que um etnocentrismo pactual judaico localizado 

(por exemplo, Yee, jews, 71, 101–2, 120, 122, 124, 152). É por isso que a solução não é substituir a 

πολιτεία de Israel ou dizer à circuncisão para parar de circuncidar seus filhos, mas sim aproximar as nações 

da πολιτεία de Israel, tornando-as “concidadãos” (συμπολῖται) com judeus santos (2:19). Considerar os 

gentios como συμπολῖται não expõe o πολιτεία de Israel como ilegítimo ou problemático; antes, esta 

solução para aproximar as nações deste πολιτεία afirma a validade do πολιτεία de Israel e estabelece seu 

significado soteriológico. A πολιτεία de Israel é o ponto soteriológico de chegada das nações. Ou seja, não 

há acesso a Deus que circunavega a πολιτεία de Israel (2:12, 16, 18, 19). 
128

 Isso para não mencionar que a ideia de que a circuncisão deve ser considerada como abolida para todos 

os judeus batizados parece ir contra outros textos que são de Paulo ou afirmam preservar a opinião de Paulo 

sobre o assunto (por exemplo, 1 Coríntios 7:18 ; Gl 5:3; Atos 16:1–3; 21:21–26). Além disso, a questão 

sobre se os crentes gentios eram obrigados a observar a torá (Atos 15) é ininteligível, a menos que fosse 

dado como certo que os crentes judeus deveriam permanecer observantes da torá — e isso requer que eles 

transmitam sua herança judaica da aliança para seus filhos ( Atos 21:21; cf. 16:1–3; Gn 17:9–14). Veja 
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estavam longe (as nações) foram trazidos para perto (2:13), não que aqueles que estavam 

perto (os judeus) abandonaram sua observância da Torá necessariamente dominada pela 

hostilidade.
129

 Se o problema fosse a circuncisão, então isso significa que o problema é a 

própria comunidade de Israel, pois estes são inseparáveis (2:11–12).
130

 A solução seria 

então dissolver a comunidade de Israel, e isso seria mais eficazmente realizado pela 

abolição da circuncisão, que implica o extermínio do judaísmo como a crise induzida por 

Antíoco Epifânio tornou muito clara.
131

 De acordo com Efésios, no entanto, a solução não 

é dissolver a comunidade de Israel, mas abrir suas fronteiras e acolher o que é e continua 

sendo diferente. Abrir a fronteira da comunidade de Israel para incluir as nações significa 

o cumprimento de sua prometida expansão multiétnica (cf. Gn 17:4–6; 35:11; Rm 4:16–

17). 

                                                                                                                                                  
também Kinzer, Postmissionary Messianic Judaism, 49–96; Rudolph, A Jew to the Jews, 23–89; em Gal 5:3 

veja Mark D. Nanos, The Galatians Debate: Contemporary Issues in Rhetorical and Historical 

Interpretation, ed. Mark D. Nanos (Peabody, MA: Hendrickson, 2002), pg 396–407. Não quero dizer, no 

entanto, que a observância da torá para judeus batizados não será transformada de forma semelhante a como 

a observância da torá evoluiu na história de Israel (ou seja, a observância da torá quando Israel estava no 

deserto era diferente de quando Israel estava na terra, do que depois que o templo foi construído, do que no 

exílio, etc.). Novamente, está além do escopo deste artigo nomear precisamente como ela pode ser 

transformada. Mas ser transformada no Messias não significa ser dissolvida. Os gentios também são 

transformados no Messias (por exemplo, Ef 4:17), mas, no entanto, permanecem gentios em um sentido 

muito real (por exemplo, 2:11; 3:1, 6, 15). 
129

 Pode-se contestar que os judeus batizados não deveriam praticar a circuncisão (observância da Torá) 

porque Efésios diz que é “feito à mão” (χειροποίητος, 2:11; cf. Lincoln, Ephesians, pg 136). No entanto, 

χειροποίητος é usado apenas no NT para falar sobre o templo/tabernáculo (Marcos 14:58; Atos 7:48; 17:24; 

Hb 9:11, 24). χειροποίητος é usado como uma maneira de apontar para a esperança de um templo renovado 

e feito divinamente — ou seja, não feito por mãos (humanas)— em cumprimento dos profetas (por 

exemplo, Ez 40–48). Sua aparição aqui, referindo-se à circuncisão, então, é no mínimo estranha. Em Ef 

2:19–22 lemos que o resultado do que Jesus “fez” (ποιέω, 2:14–15) e “criou” (2:15) tanto da circuncisão 

quanto do prepúcio (2:11, 15) é um “templo santo” (2:21), “uma habitação de Deus” (2:22) — não feito por 

“mãos”, mas pelo Messias, por seu “sangue” e “carne” (2:13–14). ); construído por ele (2:14–15, 20–22), 

“nele” (2:21–22) e sobre ele (2:20). O templo de pedra não era ruim porque era “feito à mão”, mas não era 

o objetivo escatológico, pois restringia o acesso à presença de Deus. Da mesma forma, então, é provável 

que o autor esteja dizendo que antes da morte de Jesus, a comunidade de Israel foi “feita à mão” na medida 

em que foi circunscrita pela circuncisão. Ou seja, a comunidade de Israel cujas fronteiras foram 

determinadas puramente pela circuncisão não é o objetivo escatológico. O objetivo é a expansão da 

comunidade israelita que acolhe os prepúcios em paz (cf. Gn 17:4–6; 35:11; Ez 47:22–23). Mas isso não 

implica que a própria circuncisão se torne imprópria. Significa, antes, que a circuncisão como forma de 

ordenar os limites da comunidade de Israel é inapropriada (e é disso que o “chamado de nomes ” em Ef 

2:11 parece ser — por exemplo, nomear o “prepúcio” como “ forasteiro;” Yee, jews, 76–87, 94, 99–103). 

Fischer observa que, “A circuncisão e a lei não podem mais ser condições de salvação” (Tendenz, 80). No 

entanto, isso não significa que a circuncisão não serve para nada depois do Messias, como discuto abaixo. A 

circuncisão pode ser radicalmente alterada, mas isso não significa que os judeus batizados devam 

abandoná-la (cf. 1 Cor 7,18). Como Fischer argumenta, “A unidade da Igreja não significa que o judeu não 

possa mais praticar a circuncisão ou que ele deva ser forçado a comer carne não-kosher, mas apenas que 

estes não são mais sinais de eleição” (Tendenz und Absicht des Epheserbriefes, pg 80–81). 
130

 Yee, jews, pg 78–83, 101, 104, 158–59; Lincoln, Ephesians, pg 137. 
131

 Observe como a destruição (καταλύω) da comunidade hebraica (τὴν ε ραίων πολιτείαν; 4 Mac 17:9; 2 

Mac 13:14) está ligada à destruição (καταλύω) da distinção da comunidade judaica, proibindo práticas (por 

exemplo, 2 Mac 4:11; 8:17; 4 Mac 4:20, 24; 5:33). 



Tertium Genus ou Unidade Diádica? Investigação da Salvação Sociopolítica em Efésios 

114 
 

Ou seja, o que mudou é que a circuncisão não regula mais a fronteira da 

comunidade de Israel. Mas ainda tem um propósito, pois é o núcleo necessário dessa 

comunidade — ou seja, a aliança da circuncisão é o que torna essa comunidade a 

comunidade de Israel. O resultado da morte de Jesus é que “prepúcio” e “gentio” não 

conotam mais “longe” e “estrangeiro”; o texto não diz que não há mais dois grupos 

denominados “circuncisão” e “prepúcio”. Os dois grupos permanecem por toda parte (cf. 

2:16, 18). O que Efésios não afirmou é que os judeus devem cessar a observância da 

Torá: em vez do autor dizer “não ande mais como as nações andam”, esperaríamos “não 

ande mais como anda a circuncisão” em 4:17. O problema que a morte de Jesus resolveu 

é que as nações ainda não pertenciam à comunidade de Israel, que é e continua sendo o 

locus da esperança e promessa divinas (salvação; Ef 2:12). O problema é o estranhamento 

e a hostilidade (2:12, 15–16), o que Ef 2:1–10 chama de “morte”, não de “circuncisão”. 

Essa separação é abordada em Cristo pela inclusão pacífica dos gentios na 

comunidade de Israel (Ef 2:11–13, 19; 3:1, 6).
132

 Como Tet-Lim N. Yee aponta, 

“πολιτεία pode ser visto como ‘uma comunidade de comunidades''' e como “uma 

organização ‘federal’, um corpo político” que compartilha uma lealdade comum, muito 

parecida com os membros constituintes da “Liga Aqueia”(ἡ πολιτεία Ἀχαιῶν ou ἡ 

Ἀχαϊκὴν πολιτεία) composta por doze cidades estados unidas no culto de Zeus, todas 

estavam ligadas à ‘liga’ por συμπολιτεία”.
133

 Isso ilumina o uso do autor desses termos. 

Ao usar esses mesmos termos, o autor permite a distinção entre judeus e gentios, uma vez 

que os gentios não se tornam judeus; em vez disso, eles se tornam “concidadãos” 

(συμπολιτεία, 2:19) com judeus santos em sua comunidade (πολιτεία, 2:12), embora 

permaneçam gentios. Eles são concidadãos porque agora compartilham a mesma lealdade 

comum com os judeus ao Deus de Israel e ao Messias de Israel e possuem comunhão com 

os judeus. À medida que várias comunidades de crentes gentios são formadas, eles 

precisam se “lembrar” (2:11) que eles são salvos somente porque o Messias de Israel os 

incluiu na comunidade de Israel e que, portanto, eles devem ser diligentes em preservar 

esta união salvífica de paz com Israel que ele tornou possível (4:3; 2:15–17). 

Para os gentios batizados colonizar a circuncisão ao pressionarem os judeus 

batizados a abandonarem seu judaísmo seria paradoxalmente erguer uma nova fronteira 

                                                 
132

 J. Brian Tucker, “The Continuation of Gentile Identity in Ephesians” (documento apresentado na 

Reunião Anual da Sociedade da the Society of Biblical Literature, Disputed Paulines Section, em São 

Francisco 2011); contra Dunning, que sustenta que até a identidade gentílica é dissolvida na assembléia 

(“Strangers and Aliens”, pg 14–16). 
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 Yee, jews, pg 92–93 
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de hostilidade ao optar por permanecerem distantes e hostis às práticas judaicas. Pensar 

que os judeus batizados devem abandonar a observância da Torá é recapitular, ainda que 

involuntariamente, a crise que provocou a revolta dos Macabeus na medida em que o 

resultado, de tais esforços foram bem sucedidos, é a destruição da comunidade de Israel 

dentro da assembléia (2 Mac 4:11; 8:17; 13:14; 4 Mac 4:20, 24; 5:33; 17:9). Efésios 

declara que isso é soteriologicamente problemático, pois a dissolução da comunidade de 

Israel dentro da assembleia representaria um retorno à própria situação da qual Jesus 

salvou as nações derramando seu sangue. 

 

2. O que está sendo destruído e anulado? 

Uma boa indicação de que a anulação dos mandamentos da aliança mosaica não 

pode ser vista pelo autor em 2:14–15 é que 6:1–2 deixa claro que a comunidade ainda está 

organizada dentro do mundo discursivo dos mandamentos da aliança mosaica (“Filhos, 

obedeçam a seus pais, porque isto é justo: ‘honra teu pai e sua mãe’, que é o primeiro 

mandamento com promessa”). Portanto, devemos ver se há outra maneira plausível de 

entender a sintaxe de 2:14–16. 

Irei lidar com a sintaxe mais abaixo, mas por enquanto, as maldições da aliança 

mosaica de “morte” e bênçãos de “vida” encontradas em Deuteronômio 28–30 e Levítico 

26 lançam a luz necessária sobre a história da salvação evocada em Efésios 2. Voltar-se 

para uma fonte pactual para esta linguagem em Efésios 2 é garantido pela estrutura 

paralela já discutida. O autor fala de estar “morto” e “vivificado” e “ressuscitado” em 2:1, 

5, 6 e depois fala sobre “as alianças da promessa” em 2:12 e a “torá” em 2:15. E a 

linguagem de “morte”, “vida” e “ressurreição” são parte integrante da linguagem da 

aliança e promessas de renovação (cf. Ezequiel 37).
134

 Então, compreender como o autor 

emprega esses termos dentro do drama da economia da aliança de bênção e maldição nos 

ajudará a entender o que está sendo “destruído” (2:14) e “anulado” (2:15). 

 

3. Bênçãos e Maldições na Aliança 

Ler Levítico 26, Deuteronômio 28 e 30:15–20 juntos nos diz que “morte” e “vida” 

(Dt 30:15–20) têm a ver com as maldições e bênçãos descritas pela aliança. Viver sob as 
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maldições (ou seja, “morte”) significa que Israel sofrerá fome, terá filhos mortos pela 

fome, doenças e guerra, e finalmente será ultrapassado pelas nações, expulso da Terra 

(assim como Adão e Eva foram expulsos da terra no Éden) para servir a deuses 

estrangeiros (Dt 28:36, 64; 4:28–32). Essas maldições de morte na aliança e essas 

bênçãos de vida, não acontecem em um vácuo sociopolítico. Ou seja, morte e vida para 

Israel ocorrem vis-à-vis as nações (e vice-versa). De fato, as nações desempenham o 

papel de agentes da ira de Deus na economia da maldição da aliança (por exemplo, Dt 

28:15, 32–33, 36, 48–57, 64–68; Is 10). Não há morte ou vida para Israel ou para as 

nações que também não envolva o outro. A aliança mosaica ordena a hostilidade mortal 

entre Israel e as nações como a maldição da morte pela desobediência de Israel (Dt 

28:15–68; Lv 26:14–43, 46) e declara que a benção da vida envolve uma economia de 

bênção mútua entre Israel e o nações (Gn 12:3; cf. Dt 12:10; 25:19).
135

  

Além disso, as promessas da aliança (referenciadas em Ef 2:12) nem prevêem a 

assimilação dos israelitas nas nações (gentilização — ainda que gradualmente) nem a 

assimilação das nações em Israel (judaização), mesmo que estejam unidas à sua 

comunidade (por exemplo, Is 2:1–4; 11:1–10; 19:19–25; Ez 47:21–23; Sof 3:8–9). Se os 

temas de “morte” e “vida” em Efésios 2 realmente ganham seu sentido a partir da 

linguagem das alianças de promessa a que nosso autor se refere (2:12), isso significa que 

a condição da qual a morte de Jesus salva ambos judeus e as nações é a economia da 

aliança de maldições de hostilidade mútua e escravidão a deuses estrangeiros (“morte”), a 

fim de inaugurar a economia da aliança de bênçãos de reconciliação mútua a serviço do 

Deus de Israel (“vida”). Se esta salvação estiver de acordo com “as promessas da aliança” 

(2:12), ela não pode anular ou extinguir a identidade judaica. 

Então, simplificando, podemos dizer que “morte” para as nações é sua separação 

de Israel servindo a falsos deuses. Além disso, essa condição de morte significa ser 

escravizado por gerações à hostilidade, inimizade e doença, não apenas internamente (ou 

seja, turbulência civil e dissolução socioeconômica), mas também externamente (ou seja, 
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 Veja Kendall Soulen: “A promessa de Deus de abençoar Abraão, como a bênção de Deus sobre a 

criação, implica um momento inescapável de diferença. De um lado estão Abraão, Sara e seus descendentes 

escolhidos, do outro “todas as famílias da terra” (Gn 12:3; 28:14). A distinção resultante entre Israel e as 

nações percorre o restante das Escrituras como um fio de ouro… Surpreendentemente, a distinção ainda 

mantém sua validade no contexto do fim dos tempos, como os profetas e os salmos frequentemente 

sugerem… Mais particularmente ainda… Deus convoca as famílias da criação para receber a bênção de 

Deus na companhia do outro” (The God of Israel and Christian Theology, pg 120–21).“Ser gentio significa 

ser o outro de Israel e, como tal, um participante pleno em uma única economia de bênção mútua ancorada 

na eleição carnal de Deus do povo judeu” (130). 
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guerra com comunidades vizinhas), mais significativamente com seus vizinhos israelitas 

como consequência de suas “transgressões e pecados” (2:1). O autor é rápido em lembrar 

que sua herança israelita também é de morte e escravidão sob deuses estrangeiros, os 

poderes que o Messias está agora acima (2:3; cf. Dt 4:28–32; 28:36, 64), uma vez que não 

há morte ou vida nem para Israel nem para as nações que também não envolva o outro. A 

diferença entre as nações e Israel, no entanto, é que mesmo quando subjugada pela 

“morte”, Israel nunca está sem esperança, pois estar consciente de viver sob as maldições 

da aliança também significa estar consciente das promessas da aliança. (Ef 2:12; cf. 

3:6).
136

 Essas promessas eram que as maldições não teriam a última palavra, mas 

finalmente valeriam para bênçãos sem fim (vemos isso em 2:12; cf. 3:6; Gn 12:1–3; Dt 

30; Is 2:1– 4; 11:1–10; Ezequiel 37). 

A bênção final para Israel não pode significar a destruição de seus inimigos 

gentios, pois isso selaria eternamente a inimizade. “Vida”, então, tanto para as nações 

quanto para Israel, só pode significar o fim da escravidão aos poderes (ou seja, “deuses 

estrangeiros” em Deuteronômio; Ef 2:2–3) e, portanto, o fim da hostilidade ao se 

reconciliarem ao único Deus verdadeiro e uns aos outros como um corpo pacífico (2:14–

18), sem cair na homogeneidade. Para os judeus esta salvação é uma confirmação da 

“esperança” e “aliança da promessa” (2:12), que eles já sabiam que pertenciam a eles (cf. 

Rm 9:4–5; 11:26, 28–29). 

 

4. A Torá está sendo destruída e anulada? 

A tradução da NRSV diz que Jesus aboliu a Torá e os mandamentos: “Ele [Cristo] 

aboliu a lei com seus mandamentos e ordenanças” (Ef 2:15). Se esta tradução for 

apropriada, isso significa que os judeus batizados devem abandonar a observância da 

Torá (tornando-se assim gentios) uma vez que a Torá foi abolida. Mas esta tradução é 

problemática. Se Jesus aboliu a Torá, então teríamos que dizer que ele também eliminou 

as promessas contidas na aliança mosaica que estão anexadas aos mandamentos (cf. 

6:2).
137

  Além disso, uma vez que a sintaxe em 2:14–15 é notoriamente ambígua (como 
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 Veja Franz Mussner: “Se alguém formular estas cinco frases sobre os gentios não salvos [em Ef 2:12] de 

uma maneira positiva com vista a Israel, então elas soariam assim: Israel possui a esperança do Messias. 

Israel forma uma “comunidade” (politeia): o qehal YHWH. A Israel pertencem as alianças da promessa. 

Israel possui assim esperança. Israel vive em comunidade com Deus e no conhecimento de Deus no 

mundo” (Tractate on the Jews: The Significance of Judaism for Christian Faith [Philadelphia: Fortress, 

1984], pg 25). 
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observam os estudiosos), a presente questão não pode ser resolvida por mera análise 

gramatical.
138

 Várias opções são gramaticalmente possíveis, mas o que torna uma 

determinada leitura preferível deve ser determinado principalmente com base em outros 

fatores, como contexto e coerência. Portanto, dado que a anulação dos mandamentos 

provavelmente não está em vista por causa do apelo do autor aos mandamentos em Ef 

6:1–3 e dado o contexto da aliança de bênção e maldição, vida e morte, que acabamos de 

discutir, acho que temos boas razões para se desvincular da interpretação da NRSV no 

que diz respeito ao contexto e à coerência. 

Além disso, embora existam várias possibilidades gramaticais em relação à 

sintaxe de 2:14–15, há de fato uma vantagem gramatical (mesmo que seja pequena) para 

se separar da NRSV. Muitos estudiosos concordam que o objeto direto de καταργήσας 

(2:15) é τὴν ἔχθραν (2:14), não τὸν νόμον (2:15), que a NRSV toma como objeto 

direto.
139

 O entendimento de que τὴν ἔχθραν é o objeto direto é provável, pois “matando 

a hostilidade [τὴν ἔχθραν]” em 2:16 reafirma o que Jesus “destruiu” e “anulou” em 2:14–

15. Além disso, se τὸν νόμον é o objeto direto de καταργήσας, então isso significaria que 

τὴν ἔχθραν é o segundo objeto direto de λύσας em 2:14. Isso é muito improvável, no 

entanto, uma vez que isso significaria que o particípio λύσας separa o primeiro objeto 

direto τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ a partir do segundo τὴν ἔχθραν (τὸ μεσότοιχον τοῦ 

φραγμοῦ λύσας, τὴν ἔχθραν ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ; 2:14–15, ênfase do autor). Quando um 

verbo ou particípio tem dois objetos diretos, eles estão juntos, não separados pelo 

verbo/particípio. Assim, τὴν ἔχθραν pertence ao seguinte particípio καταργήσας em 

2:15. Portanto, Jesus não “aboliu” nem “matou” a Torá; ele aboliu e matou a hostilidade. 

Mas aqui está o ponto crucial: a sintaxe indica definitivamente que o νόμος está 

relacionado a essa hostilidade, pois τὸν νόμον (2:15) é aposicional a τὴν ἔχθραν (2:14). 

Fizemos a simples observação acima de que a aliança mosaica ordena a hostilidade com 

os gentios como a maldição pela desobediência (Dt 28:15–68; Lv 26:14–43, 46) e resume 

isso como “morte” (Dt 30: 15, 19; Ez 37; cf. Ef 2:1, 3). Então, quando nosso autor fala 

sobre “vida” e “morte”, “Israel” e “gentios”, “hostilidade” e “torá” no mesmo fluxo de 

pensamento, é altamente provável que a hostilidade que ele tem em mente seja essa que a 

aliança mosaica ocasiona entre Israel e as nações e nomeia como “morte”. Jesus “anulou” 

(καταργέω, 2:15) a hostilidade (τὴν ἔχθραν, 2:14) ocasionada pelos decretos da aliança 
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mosaica (δόγμα, 2:15) que prescreviam a maldição mortal da hostilidade por quebrar os 

mandamentos (ἐντολή, 2:15).
140

 Isso não implica que ele tenha tornado obsoleta a própria 

observância da torá. Em vez disso, Jesus “destruiu” (καταργέω, 2:15) a maldição de 

hostilidade da aliança mosaica (a observância da torá não é a hostilidade).
141

 A aliança 

mosaica prescrevia que Israel quebrar os mandamentos resultaria na maldição da 

hostilidade: “morte” (uma situação sociopolítica que envolve tanto Israel quanto as 

nações). E Jesus aboliu essa hostilidade vencendo-a em sua carne e trouxe o que as 

promessas das alianças chamam de “vida” — paz entre Israel e as nações. Assim, o final 

de 2:14 até o início de 2:15 pode ser entendido da seguinte forma: “ele destruiu em sua 

carne a hostilidade prescrita dentro/ocasionada por/determinada pela aliança mosaica de 

mandamentos por seus decretos”.
142

 

A aliança mosaica prescrevia que quebrar os mandamentos resultava em 

hostilidade (tanto entre Israel e as nações quanto entre os israelitas), e Jesus aboliu essa 

hostilidade destruindo-a em sua carne. Estimulada por hostilidades intrajudaicas, a morte 

de Jesus por gentios que responderam letalmente à ameaça de mais um revolucionário 

judeu é, portanto, um microcosmo da hostilidade pactual prescrita entre os judeus e entre 

os judeus e as nações. Essa hostilidade se concentra no corpo judeu de Jesus, e ele a anula 

em perdão e amor (4:32–5:2), emergindo vitorioso sobre os poderes hostis (Ef 2:2–3; 

6:12; cf. Dt 4: 28–32; 28:36, 64) em sua ressurreição (Ef 1:19–23). Jesus confirmou assim 

as promessas de bênção e paz (2:12, 14, 17; 3:6; cf. 2 Cor 1:20). 

 

5. Um só corpo, um novo Homem 

Pode-se contestar que tanto o “novo homem” criado a partir dos “dois” (2:15) 

quanto “um só corpo” (2:16) implicam tertium genus (terceira raça). A NRSV traduz 2:15 

assim: “para que ele possa criar em si mesmo um “novo homem no lugar dos dois” (grifo 

do autor). Mas esta tradução tem algumas responsabilidades. A principal é que a 

expressão abertamente supersessionista “no lugar de” não ocorre em nenhum lugar do 

texto. Acho que o sentido da preposição εἰς é melhor traduzido como: “para”. Assim, o 

sentido é: “para que ele criasse da dupla [τοὺς δύο–circuncisão e prepúcio] para [εἰς] um 

novo homem [diádico] em si mesmo”. Ou seja, os δύο em 2:15 que costumavam ser 
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 Léxico BDAG, s.v. “καταργέω” 2. 
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 Léxico BDAG, s.v. “καταργέω” 1.  
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isolados e alienados agora foram criados em um novo homem que não dissolve suas 

dualidades. O que há de novo nesse novo homem é precisamente que ele é uma 

comunidade diádica. 

Além disso, embora às vezes devem ser inseridas glosas explicativas, “no lugar 

de” é uma inserção problemática, pois o autor mantém a dualidade dos “dois” ao longo de 

sua discussão. O autor repetidamente usa “ambos” (ἀμφότεροι) antes e depois de terem 

sido criados “para uma nova humanidade” (2:14, 16, 18). O “um só corpo” e “um novo 

homem” (2:15–16) sempre consiste em “ambos”. Efésios 2:18 diz: ἔχομεν τὴν 

προσαγωγὴν οἱ ἀμφότεροι. O sujeito “nós” é fornecido por ἔχομεν (primeira pessoa do 

plural), então o nominativo suspenso οἱ ἀμφότεροι é gramaticalmente desnecessário, a 

menos que o autor queira enfaticamente que o leitor entenda que “ambos os grupos” 

permanecem. “Temos acesso, ambos os grupos”.
143

 Contra Andreas Lindemann, que 

duvida que alguém possa discernir o que “ambos” ou “dois” significa, “ambos” pode se 

referir apenas a “os dois” (2:15), que só pode estar se referindo à circuncisão e às nações ( 

2:11)
144
. Uma vez que o “corpo” consiste em “ambos”, então não é uma singularidade 

homogeneizada ou terceira raça. O “corpo” sempre, como escreve Barth, “consiste em 

dois, isto é, de judeus e gentios… isso seria diferente tanto de judeus como de gentios”.
145

 

Barth conclui, portanto, que “a união dos ‘dois’ em ‘um novo’ revela que nenhum 

dos dois pode possuir salvação, paz, vida, sem o outro. Judeus precisam de gentios, 

gentios precisam de judeus”.
146

 Além disso, Barth entende que os verbos prefixados συν– 

συζωοποιέω (2:5), συνεγείρω (2:6) e συγκαθίζω (2:6) indicam que gentios e judeus são 

“criados em comunhão” uns com os outros e somente como tal são ressuscitados e 

assentados “com Cristo” (2:5–6).
147

 

Portanto, “uma nova humanidade” ou “um só corpo” não é uma singularidade 

homogeneizada, mas se refere a uma unidade diádica. Isto é especialmente o caso porque 

o “um só corpo” do qual eles são membros (cf. 3:6) só pode ser o corpo do Messias (1:23; 
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 Esta unidade é semelhante à “unicidade” que marido e mulher compartilham (Ef 5:31). Ou seja, eles são 

apenas “uma carne” na medida em que permanecem “dois”, marido e mulher. Eles não colapsam um no 

outro e se tornam uma singularidade andrógina e homogênea, mas compartilham a unidade que é a união e 

a harmonia de sua “dualidade”. Fischer  afirma que “Como num casamento, ser “um só corpo” não visa 

dissolver as diferenças entre homem e mulher”, portanto, isso deve ser “aplicado à relação entre judeus e 

gentios”(Tendenz, 82). O “novo homem” (2:15) é o casamento de judeus e gentios em uma família (5:30–

32; 3:6). “Os dois” (2:15; 5:31) — o circuncidado e o prepúcio (2:11) — tornando-se “uma só carne” 

(5:31). 
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4:4, 12) e este corpo é sempre um corpo de diversidade segundo o autor da carta (4:16). 

Isso é, sem dúvida, algo “novo”, mas parte da novidade do corpo de Jesus, entre outras 

coisas, é que ele reúne tudo (1,10); é a plenitude de todas as coisas (1:23; 4:13). Assim, 

“ambos os grupos” são preservados em vez de um ou ambos serem obliterados. E nenhum 

grupo está substituindo o outro. Embora nenhum seja aniquilado, no entanto, tanto judeus 

como gentios são transformados no Messias — a própria imagem do καινὸν ἄνθρωπον 

(Ef 4:20–21, 24; 2:15; cf.). Assim, tanto o judeu quanto o gentio aprendem que sua 

identidade mais determinante está “no Messias”, o καινὸν ἄνθρωπον, e, 

consequentemente, devem aprender a viverem suas etnias com hospitalidade, em vez de 

transformá-las em ocasião de hierarquia, exclusão ou colonização. E embora nem ser 

judeu nem gentio dê a qualquer membro um status superior (ou inferior) na assembléia 

(igreja), isso não pode significar que a identidade judaica ou gentia seja irrelevante para a 

essência da assembléia. Em vez disso, ter judeus e gentios na assembléia é essencial para 

que seja uma manifestação genuína do “mistério” (1:9; 3:3–4, 9; 5:32; 6:19) da união no 

corpo do Messias, da “díade”, “ambos” (ἀμφότεροι) “juntos” (συν–).
148

 

 

Conclusão 

Esta discussão mostrou como uma hermenêutica não supersessionista é 

exegeticamente preferível. Isto é, o autor provavelmente trataria como estranho, qualquer 

um que rejeite uma união diádica, sustentando, como Wright faz, que a observância da 

Torá para judeus batizados é “agora irrelevante, e pior do que irrelevante
149

. Em Efésios, 

a salvação é uma realidade sociopolítica – uma união diádica de vida e paz na 

comunidade de Israel. A unidade que foi criada pelo Messias não é uma terceira raça 

homogênea supersessionista; antes, é a unidade diádica das nações com a circuncisão, o 

corpo diverso do Messias com muitos membros. 
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 Ao que parece a união de judeus e gentios é, sem dúvida, deixada como ambígua em Efésios. Mas 

vemos isso tomar várias formas no NT (por exemplo, solidariedade financeira; Rm 15:16–33). A união 

requer diversas descrições e interações. 
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