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Apresentação
De repente... não mais que de repente 70 anos!
Uma data para ser celebrada com pessoas amigas que, com
tanta generosidade, aceitaram dedicar um tempo para, dentro das suas agendas tão cheias, escrever em homenagem ao
aniversariante.
E por que um livro? Como disse o poeta Mário Quintana:
“O livro traz a vantagem de a gente poder estar só e ao
mesmo tempo acompanhado”.

A presente publicação tem a função de juntar um tanto de
gente amiga que transforma a reflexão em escrita e que vai ganhar
vida e fazer companhia a outro tanto de gente. Por isto recolhemos textos de ex-alunos/as, colegas, amigos e amigas de Nelson,
do professor Kilpp ou simplesmente Nelson ou Kilpp. E como,
parodiando Raul Seixas, a “amizade só dura em liberdade”, cada
pessoa teve a liberdade de escolher o tema sobre o qual gostaria
de escrever. Então temos aqui um patchwork de textos interligados
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por dois fios condutores: a leitura atenta e crítica do texto bíblico
dialogando com a vida e a amizade e o bem querer a Kilpp.
Esperamos que este seja um livro que desperte a vontade de
ler e aprender um “cadinho” mais com cada escritor e escritora
que generosamente partilha conosco seus saberes e suas intuições.
Preparar este livro, para nós, foi uma grande alegria e um
exercício constante do que aprendemos sempre com o Nelson:
seriedade no trabalho, honestidade com a pesquisa, simplicidade
na forma, respeito e amizade pelas pessoas. Aqui está o resultado,
esperamos que seja uma boa leitura e que você goste!
Gratidão a todos e todas vocês que transformaram um desejo
em realidade!
Gratidão a vida que, há quase 20 anos, nos presenteia com esta
caminhada repleta de aprendizados, admiração mútua e cumplicidade que se traduz em uma palavra: Amor.
Sônia Gomes Mota
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As parteiras Sifrá e Puá:
Memória, Desobediência, Resistência, Libertação1

Ao Prof. Dr. Nelson Kilpp
Parteiro do Antigo
Testamento

De mulheres, crianças,

Estimulou o conhecimento

Operários/as escravizados/as,
pobres

Novos olhares foram lançados

Anunciando novos tempos

Narrativas de memórias
Numa nova hermenêutica

Onde o direito corre como
um rio

Que valoriza a vida cotidiana

A justiça e a paz se beijam.

Claudete Beise Ulrich, pastora voluntária da IECLB. Professora de Teologia
na graduação e Ciências das Religiões na Pós graduação na Faculdade Unida
de Vitória-ES. Dra. e Mestra em Teologia. Graduada em Teologia (Faculdades
EST) e Pedagogia (UDESC). Pós-doc em História UFSC. Realiza pós-doc
em Educação na UFES. Coordena os grupos de pesquisa: Religião, Gênero,
Violências: Direitos Humanos e Cátedra de Teologia Pública e Estudos da
Religião na Faculdade Unida.
1
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Parteiras – aquelas que ajudam
a nascer e fazem o novo acontecer

A

profissão de parteira é uma das mais antigas da humanidade, estando correlacionada a saberes, práticas e

poderes ancestrais2 ligados ao corpo e à reprodução. O exercício
do trabalho de parteira necessita estar vinculado à sororidade3,
isto é, relações de confiança mútua necessitam ser construídas.
Faz parte do “processo parturitivo”4 ouvir com sensibilidade,

GELEDÉS – Instituto da mulher negra. A arte de partejar: o legado das
parteiras tradicionais como herança ancestral e os impactos para a saúde
das mulheres. 12 mai. 2016. Disponível em: https://www.geledes.org.br/
arte-de-partejar-o-legado-das-parteiras-tradicionais-como-heranca-ancestral-e-os-impactos-para-saude-das-mulheres/. Acesso em 30 abr. 2019.
2

LAGARDE, Marcela. Definindo Sororidade. Texto adaptado por Maiara
Moreira de RÍOS, Marcela Lagarde y de los. Sororidad. In: GAMBA, Susana
Beatriz. Diccionario de estúdios de género y feminismos. Buenos Aires: 2009.
Disponível em: <https://we.riseup.net/radfem/definindo-sororidade-marcela-lagarde>. Acesso em: 15 mar. 2019. (“Sororidade é uma dimensão ética,
política e prática do feminismo contemporâneo. É uma experiência subjetiva
entre mulheres na busca por relações positivas e saudáveis, na construção
de alianças existencial e política com outras mulheres, para contribuir com
a eliminação social de todas as formas de opressão e ao apoio mútuo para
alcançar o empoderamento vital de cada mulher. A sororidade é a consciência crítica sobre a misoginia e é o esforço tanto pessoal quanto coletivo de
destruir a mentalidade e a cultura misógina, enquanto transforma as relações
de solidariedade entre as mulheres.”)
3

4

GELEDÉS, 2016, n. p.
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responder perguntas, ajudar e cuidar de mulheres parturientes,
isto é, “estar preparada para ser chamada a qualquer hora do dia
e/ou da noite, ter paciência e esperar o momento da mulher e da
criança darem o sinal de que ‘chegou a hora’ [...]”5.
O trabalho da parteira, no entanto, continua após o parto.
Tanto a criança recém-nascida como a mulher que deu à luz
necessitam de cuidado e atenção. O tempo do resguardo também
necessita ser respeitado. Os conhecimentos de massagens, chás
e exercícios são fundamentais no processo de gravidez, parto e
pós-parto. As parteiras estão ligadas ao cuidado e à preservação
da vida, sendo esta uma sabedoria construída ancestralmente.
Mulheres passavam e ainda passam umas para as outras os
conhecimentos do corpo, dos processos reprodutivos, do parto,
do resguardo. Os conhecimentos técnicos também eram acompanhados por oração e bênção. No entanto, com o crescimento do
poder androcêntrico da medicina, “o processo parturitivo deixou
de ser um acontecimento da vida das mulheres, das famílias e
da comunidade para se tornar um evento hospitalizado, medicalizado, cirúrgico, doloroso e violento e o saber médico sendo
legitimado em detrimento dos saberes e práticas tradicionais das
parteiras”.6 É necessário lembrar que ainda há muitas experiências

5

GELEDÉS, 2016, n. p.

6

GELEDÉS, 2016, n. p.
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de mulheres parteiras no Brasil.7 O corpo, a sexualidade, processos reprodutivos, controle da sexualidade, o parto e o pós-parto
são temas do cotidiano da vida das mulheres e das famílias. A
reflexão sobre partos humanizados, fertilidade e infertilidade,
está nas rodas das discussões de gênero e também da teologia
feminista.8 Há também experiências do trabalho de mulheres
parteiras na Bíblia.

O texto de Êxodo 1.15-22
Memória subversiva de mulheres parteiras
O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, cujo nome
de uma era Sifrá e outra, Puá: dizendo: 16Quando servirdes de parteira às hebreias, examinai: se for filho, matai-o;
mas se for filha, que viva. 17As parteiras, porém, temeram
a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito;
antes, deixaram viver os meninos. 18Então, o rei do Egito
chamou as parteiras e lhes disse: “Por que fizestes isso e

15

PINA, Rute. De mãe para filha: Dia da Parteira Tradicional homenageia luta
e transmissão do saber. Brasil de Fato, 20 Jan de 2019. Disponível em: https://
www.brasildefato.com.br/2019/01/20/parteiras-tradicionais-resistem-e-lutampor-reconhecimento-profissional/. Acesso em 22 abr. 2019.
7

NEUENFELDT, Elaine Gleci. Fertilidade e infertilidade na Bíblia: Suspeitas
a partir da teologia feminista. Revista aulas, N.4, p.1-12, 2007. Disponível
em: https://www.unicamp.br/~aulas/Conjunto%20I/4_3.pdf. Acesso em 22
abr. 2019.
8
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deixastes viver os meninos? 19Responderam as parteiras
ao Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as
egípcias; são vigorosas e, antes que lhes chegue a parteira,
já deram à luz os seus filhos. 20E Deus fez bem às parteiras;
e o povo aumentou e se tornou muito forte. 21E, porque
as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família.
22
Então, ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a
todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no
Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver.

Sifrá e Puá:
desobediência civil – superação da violência
A história da libertação do povo de Deus inicia com a atuação desobediente e resistente de duas parteiras. Elas têm nome:
Sifrá e Puá9. O fato de serem lembradas pelo nome aponta para
a importância das mesmas.
O contexto do texto da atuação das parteiras recorda a dura
servidão, à qual o povo estava submetido sob o poder do Egito.
O Egito era um grande império (Êx 1.1-14). A sociedade do Egito
estava assim organizada: no topo estava o Faraó e a sua corte.

BOAS, Alex Villas; GRENZE, Mathias. A resistência das parteiras
(Êx 1,15-22): especificidades de uma teologia literário-narrativa. Estudos de
Religião, v. 29, n. 1, p. 129-152, 2015. Disponível em: https://www.metodista.
br/revistas/revistas-ims/index.php/ER/article/view/5123. Acesso em 02 mai.
2019. Traduz o nome das parteiras por Sefra e Fua.
9
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Os oprimidos eram os filhos de Israel que haviam se tornado um
povo numeroso (Êx 1.9-10). O trabalho forçado, segundo Êx 1.11
era uma prática utilizada para a construção das cidades-celeiros
de abastecimento militar como Pitom (caminho do deserto) e
Ramessés. As cidades cresciam e desenvolviam-se com o serviço
forçado, isto é, escravo. A vida havia se tornado muito amarga,
com dura servidão e tirania (Êx 1.14). Como resistência à escravidão, o povo de Israel continuava a se multiplicar (Êx 1.9-12).
O direito reprodutivo foi usado como forma de afrontar o todo
poderoso Faraó e sua corte.
O crescimento do povo trouxe medo ao todo poderoso Faraó.
O medo faz crescer a violência. Dele veio a ordem às parteiras
Sifrá e Puá. “Quando servirdes de parteira às hebreias, examinai: se for filho, matai-o; mas se for filha, que viva” (Êx 1.15-16).
A ordem é de matar os meninos. Pergunta-se: somente o aumento
dos meninos causava medo ao Faraó? Por quê? Meninos, futuros
homens, poderiam ser futuros guerreiros. Produção e reprodução
necessitam estar sob o controle do estado faraônico.
A estratégia do Faraó é usar as parteiras para controlar a
demografia do seu país. Parteira era aquela mulher que conhecia
as contrações e as dores do parto. Ela sabia o momento de dar a
voz do comando, empoderando as parturientes para que fizessem
força para a criança nascer. Ela também era pessoa de confiança da
parturiente. A parteira, também naquele tempo, detinha conhecimentos ginecológicos e obstetrícios. Ela ajudava a dar à luz,
20
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orientando a parturiente no processo do parto, recebia e cuidava
da criança recém-nascida, cortava o cordão umbilical, limpava-a com água, enfaixava-a e anunciava o nascimento à família.10
Devido a todo o processo que envolve o parto, geralmente, havia
duas parteiras: uma para cuidar da mulher parturiente e outra
para cuidar da criança recém-nascida. Da parteira depende a vida
da mãe e da criança. A parteira tem em suas mãos um grande
poder: deixar viver ou matar.
O rei do Egito quer usar essa confiança que as mulheres
depositam nas parteiras para colocar em marcha seu projeto imperialista. Ele pensa na expansão do seu império e do seu próprio
poder. O povo de Israel estava crescendo e os meninos surgem
como uma ameaça. Os escravos poderiam formar um exército
para lutar pela libertação. O rei quer cortar o mal pela raiz. Nada
deve ameaçar a grande potência do Egito! É necessário matar os
meninos! As meninas, na opinião do Faraó, não oferecem perigo.
Para o Faraó, elas poderão ser úteis no palácio trabalhando como
padeiras, perfumistas, cozinheiras entre outras atividades. Quem
sabe fazer parte do próprio harém do Faraó. Aqui está o engano
do Faraó, pois são as mulheres as protagonistas da libertação do
povo de Israel. Na narrativa está retratada a memória subversiva
da atuação das mulheres parteiras e parturientes. Entre as mulheres há confiança e cuidado pela preservação da vida.

10

NEUENFELDT, 2007, p. 4-5.
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As parteiras recebem a ordem de matar os meninos. Elas
resistem e não aceitam fazer acordo com o rei. Elas usam o seu
conhecimento para enganar o rei. Elas mostram toda a sua coragem e esperteza usando o argumento: “É que as mulheres hebreias
não são como as egípcias; são vigorosas e antes que chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos” (Êx 1.19). Elas não aceitam o
poder de mando do Faraó. A profissão delas é ser parteira, ajudar
dar à luz, trazer à vida e não matar. Elas ficam fieis aos princípios
éticos de sua profissão. Demonstram que não são destituídas de
sabedoria e poder, tampouco de vontade própria. Elas têm autonomia de decisão. Elas não têm medo do poder violento do rei
do Egito. Atuam com responsabilidade pela vida. Elas dizem não
à violência, ao infanticídio.
Elas não temem o poder do Faraó, mas temem o Deus da Vida
(Êx 1.17). Sifrá e Puá não se atemorizaram diante do poder autoritário do rei. Quem fica paralisado diante do poder da ameaça, da
morte, não teme a Deus. O temor a Deus (Sl 112) gera confiança,
tece a opção pela vida, fortalece a resistência e a esperança. O
temor das parteiras aponta para uma espiritualidade engajada,
solidária com os sofrimentos das pessoas. As parteiras arriscaram a própria vida para salvar a vida indefesa dos meninos. A
bênção de Deus às parteiras é resultado da ação delas em favor
das crianças, dos meninos. É devido à ação das parteiras que o
menino Moisés é salvo e se torna um grande líder do povo de
Israel. A atuação de resistência das parteiras prepara o sucesso da
22
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libertação do povo de Israel do Egito. É por isto que Miriã canta
e dança a vitória do seu povo (Êx 15.20-21).
Pela atuação das parteiras, a vida venceu a morte. Atuar em
favor da vida significou desobedecer ao poder instituído, pois
este nem sempre está ao lado das mulheres, das crianças, dos
injustiçados e dos pobres. A desobediência civil das parteiras foi
fundamental para derrotar o poder de violência e morte do Faraó.
O conhecimento das parteiras, sua sabedoria ancestral, foi
colocado a serviço e socializado, permitindo a vida dos meninos.
O saber socializado, a cumplicidade entre parteira e parturiente
permitiu que a vida vencesse o poder da morte. A memória da
libertação do povo de Israel iniciou com as parteiras Sifrá e Puá
que arriscaram as suas próprias vidas. O povo de Israel faz memória histórica dessas mulheres corajosas, e elas são nominadas, Sifrá
e Puá: seus nomes significam “beleza” e “esplendor”. O nome do
Faraó não é lembrado. Ele não é digno de ser recordado. Deus
age e salva através de mulheres. Sifrá e Puá são também nomes
representativos de muitas outras parteiras que atuaram pela vida
das crianças. Somente duas parteiras, provavelmente, não dariam
conta dos muitos partos, já que o povo se multiplicava.
A memória do Êxodo em suas narrativas afirma o papel das
mulheres como protagonistas na defesa e no cuidado da vida,
no processo da libertação da escravidão, na derrota do poder de
morte do Faraó. Milton Schwantes escreveu “a derrocada do Faraó
23
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é memória de mulheres.”11 O processo de libertação do Egito
inicia com a ação das parteiras, se desenrola com a articulação
das irmãs e mães (Êx 2.1-10) e na saída definitiva com o cântico
de vitória de Miriã (Êx 15.20-21). As mulheres não são somente
as personagens centrais no processo de saída do Egito, mas são
elas que organizam as ações e tomam as decisões.
As narrativas da organização da libertação do Egito são vozes
de mulheres que não puderam ser silenciadas e nem invisibilizadas. Schwantes afirma que estas narrativas: “Não foram criadas
por homens, porque seus pormenores não correspondem à experiência masculina. Na memória do povo, as mulheres deram início
à resistência e à oposição ao faraó. Deram sustentação à luta pela
libertação”12. O Êxodo se realizou devido ao protagonismo das
parteiras e das mulheres, que se articularam em rede, desobedeceram ao rei e fizeram uma clara opção pela vida das crianças,
estando aí a materialização do temor ao Deus da Vida.
A narrativa das parteiras é memória da experiência cotidiana
das mulheres no gerar, parir e cuidar da vida. É memória da articulação coletiva subversiva no processo de libertação das escravas
e dos escravos do cativeiro do Egito.

SCHWANTES, Milton. Origem dos textos Revista Caminhando, v. 17, n. 2,
p. 14, 2012. Disponível em: https://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/
index.php/Caminhando/article/view/3550. Acesso em 20 abr. 2019.

11

12

SCHWANTES, 2012, p. 16.
24
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É importante afirmar que as parteiras no Brasil continuam a
fazer memória subversiva! Elas continuam ativas no processo criativo de “fazer nascer” meninos e meninas nas periferias e recantos
do Brasil. Os impérios da violência e da morte não permanecerão.

25

Comida, bebida e alegria no
Deuteronômio
Homenagem a Nelson nos seus
sete vezes dez anos de idade1
Introdução

F

estejar setenta anos de idade - o salmista diz que os
mais fortes chegavam até os oitenta (Sl 90,10) - era um

privilégio raro em tempos passados. Hoje, alcançar cem anos e
mais não é surpresa para ninguém. Aliás, segundo a utopia em
Is 65,20, o menino morrerá aos cem anos e será considerado
maldito quem não atinge cem anos de idade. Por isso, celebrar
setenta anos de idade de alguém é muito importante porque
destaca um período de vida da pessoa muito significativo.
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Eu pretendo homenagear não meu “Doktorvater”, como dizem os
alemães, mas meu “Doktorbruder” porque você, Nelson, foi um
irmão para mim nas orientações durante os longos anos de elaboração da minha tese doutoral.
Por outro lado, não é possível festejar sem comida, bebida e
alegria. Por isso dedico a você, meu irmão Nelson, a reflexão sobre
o consumo destes elementos tão essenciais na vida, acompanhado
por muita alegria. Esta reflexão está estribada no estudo feito por
Georg Braulik (2018, p. 193-227) sobre comida, bebida e alegria
no livro do Deuteronômio. Ele desenvolve sua pesquisa sobre este
tema destacando três momentos da história do povo de Israel.
Estes podem ser relacionados também com a história da vida de
uma pessoa num paralelo interessante.
O subtítulo “sete vezes dez anos de idade” é proposital porque
nesse estudo do professor G. Braulik e em outros (1997, p. 63-79;
2006, p. 77-109) vai aparecer, diversas vezes, o emprego hepta de
verbos ou palavras-chave ou fórmulas no livro do Deuteronômio
como um estilo literário para transmitir informações e ensinamentos importantes.

Comida e bebida
do Povo de Israel no deserto
A dupla de verbos “comer e beber” aparece sete vezes no relato
da caminhada do povo de Israel pelo deserto, segundo G. Braulik
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(2018, p. 197-203): Dt 2,6.28; 8,3.16; 9,9.18; 29,5. Para este exegeta
(2018, p. 200), isto não pode ser mero acaso. A tabela, destacando os verbos “comer” e “beber” em negrito, visualiza bem
esta afirmação:
Tabela 1. Verbos - Objetos - Contexto.

Dt

Verbos - Objetos - Contexto

Bloco

2,6

Comprareis deles [filhos de Esaú] o alimento
para comer, a preço de dinheiro; e também
comprareis deles, a preço de dinheiro, a água
para beber.

I,1

2,28

Quanto ao alimento, tu o venderás a mim por
dinheiro, e assim eu comerei; e também vender-me-ás por dinheiro a água, para eu beber.

8,3

Ele te humilhou, fez com que sentisses fome
e te alimentou com o maná que nem tu nem
teus pais conheciam, para te mostrar que o
homem não vive apenas de pão, mas que o
homem vive de tudo aquilo que procede da
boca de Deus.

II,1

8,16

Ele te alimentava no deserto com maná que
teus pais não conheceram, para te humilhar
e te experimentar, a fim de te fazer bem no
futuro.

II,2
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Dt

Verbos - Objetos - Contexto

Bloco

9,9

Quando eu [Moisés] subi à montanha, permaneci durante quarenta dias e quarenta
noites, sem comer pão e sem beber água.

III,1

9,18

Durante quarenta dias e quarenta noites, não
comi pão nem bebi água.

III,2

29,5

Não tivestes pão para comer, nem vinho ou
cerveja para beber, para que compreendêsseis que eu sou Iahweh, o vosso Deus.

IV

Ele observa que estas passagens se encontram em perícopes,
nas quais Moisés fez um retrospecto da história do povo de Israel,
referindo-se a sua trajetória entre o êxodo do Egito até sua entrada
no país de Canaã. Os verbos ‘comer’ e ‘beber’ são usados cinco
vezes no qal e duas vezes no hifil. O emprego deste par de verbos
no hifil aparece em Dt 8,1-20. Nesta perícope o verbo “comer”,
em hebraico ’akal, foi traduzido pelo verbo “alimentar” porque
Deus deu a seu povo o consumo do maná durante quarenta anos.
E é óbvio que no verbo “alimentar” está implícito o verbo “beber”
porque, no versículo anterior em Dt 8,15, se afirma que Deus fez
jorrar água abundante para o povo sedento no deserto: “onde não
havia água, para ti fez jorrar água da mais dura pedra.” As duas
passagens em Dt 28,39 e 32,38, nas quais igualmente aparecem os
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dois verbos “comer” e “beber”, não são consideradas por que não
pertencem à experiência de deserto feita pelos israelitas.
O exegeta G. Braulik (2018, p. 201-203), além disso, justifica
o uso hepta do par de verbos “comer” e “beber” apontando para
o fato de que os quatro blocos de texto se relacionam entre si. O
primeiro se conecta com o segundo bloco porque em Dt 2,6.28
se destaca a compra do pão e da água, enquanto que em Dt 8,3.16
se alude ao alimento de maná e de água como dons recebidos de
Deus. E também os blocos de texto três e quatro se relacionam
entre si porque o jejum de pão e água de Moisés, em preparação
para seu encontro com Deus no monte Horeb em Dt 9,9.18, tem
afinidade com o jejum de pão e água dos israelitas em Moab, em
preparação para a realização da aliança deles com Iavé em Dt 29,5.
Em suma, o povo de Israel foi generosamente conduzido, alimentado e acompanhado por Deus durante sua trajetória pelo deserto
porque tinha dinheiro para comprar pão e água, porque foi maravilhosamente alimentado pelo maná e pela água da pedra dura e
porque recebeu o dom do decálogo no monte Horeb, cuja observância era condição básica para uma vida feliz na terra prometida:
“Ele te humilhou, fez com que sentisses fome e te alimentou com
o maná que nem tu e nem teus pais conheciam, para te mostrar
que o homem não vive apenas de pão, mas que o homem vive de
tudo aquilo que procede da boca de Deus” (Dt 8,3).
Estimado Nelson, eu não conheço sua vida na infância, na
juventude e nos seus anos de formação e estudos porque nossos
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encontros eram apenas “profissionais”, centrados no desenvolvimento da elaboração da minha tese doutoral. Mesmo assim eu
posso imaginar que há um paralelo entre a vida do povo de Israel no
deserto e sua vida em termos de comida e bebida. Com toda a certeza, estes alimentos essenciais à vida humana nunca lhe faltaram,
graças a Deus, mas eles talvez foram precários e não houve aquela
variedade como a gente a deseja. Talvez você pode hoje afirmar
como os israelitas no deserto: “Iahweh teu Deus te abençoou em
todo o trabalho da tua mão. Eis que durante quarenta anos Iahweh
teu Deus esteve contigo e coisa alguma te faltou!” (Dt 2,7).

Comida e bebida
do Povo de Israel na Terra Prometida
A dupla de verbos “comer” e “ficar satisfeito” é um aumento
considerável e sensível no consumo de alimentos. Porque os verbos “comer” e “beber” podem revelar racionamento de comida e
bebida bem como pouca variedade à disposição. Em vista disso,
falar em “comer” e “ficar saciado” significa comida e bebida à
vontade, cuja sobra é a prova cabal de que elas eram abundantes
e que sua escolha não era limitada. Esta era a experiência do povo
de Israel na terra prometida e se diferenciava muito da comida e
bebida no deserto. A disponibilidade de alimentos na terra prometida ultrapassava em muito o consumo de alimentos no deserto,
mesmo que Deus pudesse afirmar: “Eis que durante quarenta anos,
Iahweh teu Deus esteve contigo e coisa alguma faltou!” (Dt 2,7).
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O contraste entre a experiência de vida do povo de Israel
no deserto e na terra prometida é enfatizado, para G. Braulik
(2018, p. 203-208), em dois blocos de texto em Dt 8,1-20. O primeiro, Dt 8,2-5.14b-16, relembra a vida dura, sofrida e carente
de alimentos no deserto, cuja finalidade era transformar o povo
de Israel rebelde num povo dócil e flexível à Palavra de Deus
(Dt 8,2-3). O segundo bloco de textos, Dt 8,1.7-10, descreve a
terra prometida como um paraíso terrestre. Porque nela há três
sistemas de irrigação: rios, fontes e água subterrânea; eles garantem sete tipos de produtos: trigo, cevada, vinho, figos, romãs,
olivas e mel. Em resumo: nesta terra não há escassez de nada!
E, além disso, as pedras são de ferro e as montanhas de cobre. As
riquezas naturais podem ainda ser aumentadas através da construção de casas, da multiplicação de animais e da extração de
prata e de ouro (Dt 8,12-13). O redator deuteronômico sintetiza
a vida nesta terra paradisíaca com esta dupla de verbos: “comer” e
“estar saciado”. É bom não esquecer neste contexto que a expressão
“comer” ou “ingerir alimento” inclui a “bebida”.
O exegeta G. Braulik é um especialista na descoberta e na
análise do sistema literário hepta, contendo sete elementos e seus
múltiplos, que ele chama de Siebenergruppierung (1997, p. 63-79;
2006, p. 77-109). Em vista disso, o par de verbos “comer” e “ficar
saciado” também aparece sete vezes no livro do Deuteronômio:
Dt 6,11; 8,10.12; 11,15; 14,29; 26,12; 31,20. Nesta última passagem,
os verbos “comer” e “ficar saciado” podem ter como consequência
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o verbo “engordar”, que poderia ser o resultado da supersaciedade.
Na passagem Dt 23,25 o verbo “comer” não vem acompanhado
do verbo “ficar saciado”, mas do substantivo “saciedade”.
Se alguém perguntar ao exegeta G. Braulik a respeito do contexto literário, no qual estão inseridos os verbos “comer” e “ficar
saciado”, ele responderá que é principalmente a “exortação”, como
esta: “Fica atento a ti mesmo! Não esqueças de Iahweh!” (Dt 6,11;
8,10.12; 11,5). No entanto, o contexto literário da passagem
Dt 31,20 é de “advertência” diante do perigo de debandar para
outros deuses e servi-los: “Quando eu o tiver introduzido no solo
onde mana leite e mel, ele comerá e ficará saciado, engordará e se
voltará para outros deuses e os servirá, desprezando-me e rompendo a minha aliança.” Em vista disso, a situação de felicidade,
podendo comer à vontade até ficar bem saciado, é ambivalente.
Porque, de um lado, ela deveria levar os israelitas à profunda gratidão a Deus pelos benefícios recebidos. Mas, de outro, o bem-estar
e o acúmulo de bens podem conduzi-los a se esquecer de Deus ou
atribuir a prosperidade a seu esforço próprio e a sua capacidade
pessoal. Esta atitude arrogante, prepotente e centralizada em si
mesma pode ter como consequência o retorno da fome no país,
no qual não deveria haver nenhum pobre (Dt 15,4), e a falência
do sistema de previdência social para o levita, o estrangeiro, o
órfão e a viúva, grupos sociais economicamente fracos e juridicamente dependentes.

34

Comida , be bida e ale gria no Deuteronômio

Meu caro Nelson, eu igualmente posso me imaginar que você,
depois de alguns anos de atuação como professor de exegese do
Antigo Testamento e após ter se tornado famoso e alcançado certa
estabilidade profissional, tenha adquirido autonomia econômica
e independência financeira a tal ponto que já começavam a surgir
sobras e a variedade de comida e bebida aumentava. Que experiência boa poder ter mais que o necessário e com as sobras poder
até ajudar alguém que tenha menos! Esta mesma experiência fez o
povo de Israel na terra prometida porque não só comia, bebia e se
saciava, mas já tinha mais que o suficiente. Eu tenho certeza que
esta saciedade provocava e provoca em você profunda gratidão a
Deus pelos benefícios recebidos e nem de longe lhe passava pela
cabeça a tentação de muitos israelitas de, na saciedade, se esquecer
de Deus, atribuindo seu sucesso apenas a seus dons e capacidades
pessoais. Como é bom alcançar este estágio econômico na vida e
poder usufruí-lo intensamente! Que pena que nem todos possam
alcançar um nível financeiro suficiente na vida!

Comida e bebida
no templo de Jerusalém
A comida e bebida do povo de Israel no deserto, o maná, as
codornizes e a água, eram o grande dom de Deus que o sustentava diariamente. A saciedade de comida e bebida dele na terra
prometida deveria levá-lo à contínua gratidão a Deus porque
tudo isto era benefício divino. Mas, infelizmente, não foi isto que
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aconteceu com boa parte da sua população. Porque a saciedade
provocou em israelitas o esquecimento de Deus e o desprezo das
camadas sociais economicamente fracas e juridicamente dependentes. Será que a liturgia dos israelitas, centralizada no templo
de Jerusalém, poderá reverter esta situação? Será que as leis que
centralizam no santuário de Jerusalém a oferenda dos sacrifícios
e a celebração das festas do calendário litúrgico dos israelitas
poderão transformá-los na “família de Iavé”, onde todos possam
“comer, beber, ficar saciado e se alegrar” diante de Iavé?
A respeito destes dois verbos “comer e se alegrar” diante de
Iavé, G. Braulik (2018, p. 209-226) observa primeiramente que
eles só se encontram no livro do Deuteronômio: 12,7.18; 14,26;
27,7. E, além disso, percebe que eles estão sempre relacionados
com a oferenda de sacrifícios e a celebração das festas litúrgicas.
Na descrição destas ações cultuais há sempre o convite dirigido
para diversos grupos de participantes com a finalidade de “comer”
e “se alegrar” diante de Iavé.

Os participantes dos sacrifícios
Destoa um pouco dessas passagens o texto em Dt 27,7, porque
estes dois verbos estão relacionados com a oferta de sacrifícios
no monte Ebal e são precedidos pela constatação: “Oferecerás
ali sacrifícios de comunhão e comerás, alegrando-te diante de
Iahweh teu Deus.” Ele também comenta que o emprego do verbo
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“comer” é mais frequente do que o uso do verbo “alegrar-se” e
que o verbo “comer” se refere ao lugar onde os sacrifícios são
oferecidos, enquanto que o verbo “alegrar-se” se relaciona com
os participantes dos sacrifícios e das festas religiosas do povo
de Israel. Em vista disso, esta “alegria” litúrgica se diferencia da
“alegria” do dia a dia, porque aquela brota do contentamento que
perpassa as refeições comunitárias de todos os israelitas diante
de Iavé. Esta “alegria litúrgica” tem uma qualidade toda especial.
Eis a tabela contendo os verbos “comer” e “se alegrar” e a lista
dos participantes (BRAULIK, 2018, p. 218):
Tabela 2. Lista de participantes.

Vezes

“Comer”
+ lista de
participantes

“Alegrar-se”
+ lista de
participantes

1

12,7

“Comer”

“Alegrar-se” + lista
de participantes

2

12,12

“Comer” (falta)

“Alegrar-se” + lista
de participantes

3

12,18a

“Comer” + lista
de participantes

12,18b
4

14,26

“Alegrar-se”
“Comer”
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Vezes

“Comer”
+ lista de
participantes

“Alegrar-se”
+ lista de
participantes

5

16,11

“Comer” (falta)

“alegrar-se” + lista de
participantes

6

16,14

“Comer” (falta)

“Alegrar-se” + lista
de participantes

7

26,11

“Comer” (falta)

“Alegrar-se” + lista
de participantes

27,7

“Comer”

“Alegrar-se”

Quando G. Braulik (2018, p. 220-222) volta a sua atenção para
os participantes da oferenda dos sacrifícios e da celebração das
festas religiosas do povo de Israel, ele descobre coisas interessantes.
Ele parte do fato de que os israelitas ofereciam sacrifícios a Deus
para agradecer pelos benefícios recebidos, por isso, são geralmente mencionados apenas os membros da família que “tomam
refeição” e “se alegram” diante de Iavé. Após o elenco dos sete
tipos diferentes de sacrifícios, o redator deuteronômico resume:
“Comereis lá, diante de Iahweh vosso Deus, alegrando-vos com
todo o empreendimento de vossa mão, vós e vossas famílias, com
o que Iahweh teu Deus te houver abençoado” (Dt 12,7). Nesta passagem se menciona a menor lista de participantes: “vós e vossas
famílias” ou respectivamente: “tu e tua casa” (Dt 15,20). A lista
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de participantes aumenta na prescrição da oferenda do dízimo e
dos primogênitos das vacas e das ovelhas. Porque nesta passagem,
além do “tu e da tua família”, também o levita do teu povoado deve
participar do “consumo destes alimentos” e “se alegrar diante de
Iavé” (Dt 14,26-27). O número de participantes dos “holocaustos,
dízimos, dons das vossas mãos e das oferendas escolhidas” vai
crescer ainda mais porque desta ação litúrgica devem participar
“vós, vossos filhos e vossas filhas, vossos servos e vossas servas e o
levita”, alegrando-se “diante de Iavé” (Dt 12,12.18). O número de
participantes das duas grandes festas, das Semanas e das Tendas,
está completo porque agora são mencionados sete grupos: “tu, teu
filho e tua filha, teu servo e tua serva, o levita” e, num só grupo, o
“estrangeiro, o órfão e a viúva” porque eles, como também o levita,
não possuem terra para cultivar (Dt 16,11.14).
Enfim, na participação de todos os israelitas, independente da
sua condição social ou jurídica, dos sacrifícios e das duas grandes
festas, das Semanas e das Tendas, todo o povo de Iavé, ‘am yhwh,
se reúne como uma só família de Deus para “comer, beber, se
saciar e se alegrar diante de Iavé”. Nesta sociedade israelita, assim
constituída liturgicamente, não há mais “pobres” (Dt 15,4) porque
todos participam dos produtos da terra prometida. G. Braulik
resume: “A refeição festiva em conjunto no santuário central se
torna o símbolo real da união do povo de Deus” (2018, p. 221).
Quem deve ser subentendido no pronome “tu” ou “vós”?,
pergunta-se G. Braulik. Para ele (2018, p. 222), no “tu” e no “vós”
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das leis de centralização dos sacrifícios e das festas do calendário
litúrgico israelita deve estar presente o agricultor israelita e sua
esposa. Porque, se no pronome “tu” só houvesse referência a ele,
então sua mulher teria sido esquecida na lista dos participantes.
Mas não! Porque em todas as formas verbais masculinas das leis
de centralização dos sacrifícios e das festas cultuais estão incluídos
o varão e sua mulher. Se isto for verdade, então, no “tu” das leis de
centralização a mulher, a esposa do agricultor, está incluída. Em
vista disso, ela pode e deve presidir todos os sacrifícios e todas as
festas litúrgicas do povo de Israel no templo de Jerusalém, no caso
de ausência do seu marido por um ou outro motivo. Portanto, a
presidência dos sacrifícios e das festas cultuais pela mulher israelita, a esposa do agricultor, é um avanço surpreendente no Código
Deuteronômico (Dt 5.12-26), nos séculos VIII e VII a.C.
Ao lado disso, há para ele (2018, p. 222) uma exceção em
Dt 16,1-8 e 27,6-7, onde o pronome “tu” não se refere ao casal
agricultor, mas a todo o povo de Israel. Nestas duas passagens
também não há uma lista detalhada de participantes porque são
as famílias que preparam a páscoa, a presidem e a celebram como
festa nacional da libertação do povo de Israel do Egito ou porque
todo o povo de Israel é convocado para oferecer sacrifícios a Deus.
O professor G. Braulik (2018, p. 223-225) faz também uma
reflexão sobre a fórmula “diante de Iavé” e constata que ela é usada
vinte e três vezes no livro do Deuteronômio. No relato da romaria
para o templo de Jerusalém, no entanto, ela é empregada quatorze
vezes (2x7) e como o ponto alto desta peregrinação. Em vista disso,
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os israelitas “comem” as partes dos seus sacrifícios “diante de Iavé”
em Dt 12,7.18a; 14,23.26; 15,20 e se “alegram diante de Iavé” em
Dt 12,12.18b; 16,11 e 27,7. A fórmula “diante de Iavé”, portanto, é
empregada cinco vezes com o verbo “comer” e quatro vezes com o
verbo “se alegrar”. Ele, além disso, descobre que esta fórmula está
ligada sete vezes com a “fórmula de lugar”: “É no lugar que Iahweh
vosso Deus houver escolhido para aí fazer habitar o seu nome” (Dt
12,11). E duas vezes a partícula de lugar “lá” se refere à “fórmula de
lugar”: Dt 12,5; 14,24. No entanto, esta mesma partícula de lugar
“lá” em Dt 27,4-5 alude ao monte Ebal. A tabela feita por G. Braulik
(2018, p. 223) elucida melhor estas informações:
Tabela 3. Fórmula de lugar.

1

12,7

2

12,12

3

12,18a

“Comer
diante
de Iavé”

“Lá” (12,5)

“Alegrar-se
diante de
Iavé”
“Comer
diante
de Iavé”

Fórmula de
lugar (12,11)

Fórmula de
lugar
“Alegrar-se
diante de
Iavé”

12,18b
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4

14,23

“Comer
diante
de Iavé”

5

14,26

“Comer
diante
de Iavé”

“Lá” (14,24)

6

15,20

“Comer
diante
de Iavé”

Fórmula de
lugar

7

16,11

“Alegrar-se
diante de
Iavé”

Fórmula de
lugar

27,7

“Alegrar-se
diante de
Iavé”

“Lá” (27,4)

Fórmula de
lugar

O que significa “comer” e “se alegrar” “diante de Iavé”? Para
G. Braulik (2018, p. 223-225), a fórmula “diante de Iavé” se refere
à presença real de Deus no templo como “hóspede” e como “anfitrião”. Como “anfitrião” ele acolhe os israelitas na sua presença
para “comer” as partes dos sacrifícios que lhe são oferecidas, as
quais ele lhes devolve, e também para “comer” as ofertas feitas
a ele nas festas litúrgicas. Esta quantidade de comida e bebida,
oferecida a ele e devolvida a eles são consumidas nas refeições
festivas e comunitárias na maior “alegria” no templo de Jerusalém.
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A nova liturgia do povo de Israel, criada pelo rei Ezequias no
século VIII a.C. e reforçada pelo rei Josias no século VII a.C., centralizando todos os sacrifícios e a celebração das festas religiosas
no templo de Jerusalém, se explicita na romaria para o santuário
central. Esta se compõe basicamente de quatro passos: o primeiro
consiste na preparação de tudo em casa onde se mora e que deve
ser levado para o templo. O segundo passo é a caminhada propriamente dita e o terceiro acontece por ocasião da oferenda dos
sacrifícios e da celebração das festas cultuais no templo, culminando com as refeições comunitárias e solenes diante de Iavé. O
quarto passo é explicitado no retorno para casa onde se mora com
a exortação à fidelidade a Iavé e à observância do decálogo e das leis
complementares em Dt 5.12-26. O assunto das leis de centralização
foi bastante estudado pelo exegeta N. Lohfink (1995, p. 219-260).
Meu caro Nelson, a terceira abordagem do tema sobre “comida,
bebida e alegria diante de Iavé” na vida do povo de Israel, lhe é
bastante familiar. Eu tenho certeza de que você nasceu e cresceu
numa família de prática religiosa cristã, cuja fé cristã foi sempre
alimentada pela comunidade na participação das suas celebrações.
Na celebração da santa ceia do Senhor Jesus, o pão e o vinho lhe
são oferecidos e depois são devolvidos como o corpo e o sangue de
Jesus para alimento de nossas vidas e força para testemunhá-lo no
dia a dia. Eu tenho certeza de que numa dessas celebrações eucarísticas você vai agradecer a Deus pelo dom da sua vida, pelo serviço
competente e abnegado em tornar a Palavra de Deus conhecida
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e amada por tantas gerações de pessoas, tanto por estudantes em
nível acadêmico como por pessoas em geral nos cursos bíblicos em
nível popular. São inúmeras as pessoas que agradecem a Deus pela
sua longa e exitosa existência, especialmente na celebração de seus
setenta anos de vida, por ter sido e ainda ser um fiel servidor de
sua Palavra. Eu tenho certeza de que você, como o exegeta Jesus de
Nazaré, fez muitas vezes “arder o coração das pessoas” quando você
falava sobre as Escrituras Sagradas: “Não estava o nosso coração
ardendo quando ele nos falava pelo caminho, e nos explicava as
Escrituras?” (Lc 24,32).

Conclusão
O estudo do exegeta G. Braulik sobre o tema “comer e beber”
na caminhada do povo de Israel pelo deserto, sobre a abordagem de
“comer e ficar saciado” na terra prometida e, por fim, sobre o binômio “comer e alegrar-se” diante de Iavé por ocasião das refeições
comunitárias e festivas dos israelitas no templo de Jerusalém tem
uma lógica evolutiva interessante com informações pertinentes.
A pesquisa desse perito enfatizou que Deus é a causa última
da “comida, bebida, saciedade e verdadeira alegria”. Em vista disso,
o usufruto e o consumo destes dons deveriam levar as pessoas
a uma profunda gratidão pelos benefícios recebidos e nunca se
esquecer de Deus na prosperidade e na abundância, endeusando
suas criaturas.
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A reflexão desse pesquisador sobre a liturgia do povo de Israel,
centralizada no seu santuário em Jerusalém, mostrou que ela não
é da competência dos sacerdotes, mas que sua presidência compete ao agricultor e a sua esposa, isto é, aos leigos (Dt 18,1-5).
Segundo a compreensão dos redatores deuteronômicos e deuteronomistas, a missão do sacerdote está totalmente direcionada
para a formação e educação religiosa do povo como teólogos,
catequistas e professores, dos quais você é um. Parabéns pela missão que Deus lhe confiou e lhe desejo ainda muitos anos de vida!
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Exodus Design e a estrutura dos
Cânticos das Subidas
(Salmos 120-134)1
Para meu querido Professor e amigo
Dr. Nelson Kilpp por ocasião do seu 70º Aniversário.

A

expressão Exodus Design é utilizada neste artigo para
designar o processo de pensamento que modelou a

forma final da coleção dos Salmos 120 a 134, conhecida como
Cânticos das Subidas2. Exodus Design serve ao propósito de

José Roberto Cristofani, Teólogo e Educador, Pastor Presbiteriano. Fui orientado em meus trabalhos de Mestrado e Doutorado em Antigo Testamento na
Faculdades EST pelo meu querido professor Nelson Kilpp, a quem devoto
gratidão e admiração.

1

Adoto a designação “Cânticos das Subidas” (com a Bíblia de Jerusalém, TNM
e TEB), não apenas porque me parece a melhor tradução de Shir Hamalaot,
mas por uma questão de coerência com a proposta deste texto no qual trato
do movimento dos fiéis que saem de um estado de opressão, sofrimento ou
adversidade em direção a um estado de bem-estar. Algumas outras possibilidades de tradução de Shir Hamalaot são: “Cânticos de Romagem” (Almeida e
Atualizada); “Cânticos dos Degraus” (Almeida Corrigida, Tradução Brasileira);
“Cânticos das Peregrinações” (Nova Bíblia dos Capuchinhos); “Canção de
2
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revelar como essa coleção de salmos foi organizada em uma estrutura literária coerente em seu escopo e didática em seu propósito,
tendo por base as narrativas do Êxodo.
O termo Exodus, do binômio proposto, faz referência à chamada “Tradição do Êxodo” e abarca as primeiras formulações
desta tradição, não no sentido cronológico, mas em sua apresentação canônica, que tem seus inícios no livro do Êxodo e se espalha,
espacial e temporalmente, por todo o Primeiro Testamento.
Exodus engloba, também, todos os desdobramentos dessa tradição que se reconhece, desde há muito, como o principal tema
teológico do Primeiro Testamento. Nas palavras de Croatto,
Impõe-se partir da experiência histórica e religiosa do
Êxodo como o primeiro “foco” querigmático de uma
teologia da libertação. Efetivamente, é o acontecimento
arquétipo e formador da consciência espiritual de
Israel. A ideia de Deus e da salvação que ali se plasma
é vertebral e dá coesão a todas as tradições religiosas.
[do AT, certamente].3

Peregrinos” (NTLH) e “Uma canção que foi proferida nas subidas do abismo”
(Targum dos Salmos – tradução de Edward M. Cook, 2001). Uma detalhada
discussão sobre o assunto pode ser encontrada em GOULDER, Michael Douglas. The Psalms of the Return (Book V, Psalms 107-150): Studies in the
Psalter, IV. Journal for the Study of the Old Testament Supplement Series 258,
Sheffield: Sheffield Academic Press, 1998.
CROATTO, José Severino. “Liberación” y Libertad: Reflexiones hermenéuticas en torno al Antiguo Testamento. Revista Bíblica, V. 33, nº 1, 1971, p. 4.

3
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Por isso, quando utilizo o termo Exodus neste trabalho, não
me refiro apenas ao livro, mas ao evento e todas as releituras dele
advindas, as quais se podem encontrar no Primeiro e Segundo
Testamentos. “Como é bem-sabido, esse hábito de considerar
o êxodo como um protótipo, como um molde no qual outras
histórias de resgate da ruína podem ser modeladas, remonta à
própria Bíblia.4
Na América Latina, de modo especial, a tradição do Êxodo
moldou uma das mais inovadoras e consistentes teologias das
décadas de sessenta e setenta, a Teologia da Libertação5. O paradigma6 do Êxodo, expresso no binômio opressão-libertação, com
sua narrativa da opressão egípcia e da libertação por intervenção
de Javé, passando pelo deserto rumo a uma terra que mana leite
e mel, caiu como uma luva, de boxe obviamente, para iluminar
os caminhos das lutas políticas e sociais no Continente.
Por isso, Exodus é mais que um livro ou evento, é uma tradição,
que foi relida, reelaborada e aplicada às novas situações que, de

DAUBE, David. The Exodus Pattern in the Bible. London: Faber & Faber,
1963, p. 11.
4

Para uma visão geral das diversas “Teologias” da Libertação, análises e
críticas veja: ROWLAND, Christopher (Ed.) The Cambridge Companion to
Liberation Theology. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
5

Pode-se falar, com exatidão, de uma “Hermenêutica da Libertação”. Veja a
obra de BOTTA, Alejandro F.; ANDIÑACH, Pablo R. (Eds.) The Bible and
the Hermeneutics of Liberation. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2009.
6
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alguma forma, se assemelhavam ao evento fundante da tradição.
O Êxodo é um paradigma que modelou e deu contorno para
muitas narrativas de opressão e libertação. Isaías 40-55 é, talvez,
o exemplar mais evidente do uso de tal paradigma. O Êxodo é,
também, um script, isto é, um roteiro narrativo que se espraiou
em muitas versões por toda a Bíblia Hebraica, como por exemplo,
em Josué 24.2-7,17 e Deuteronômio 26.5b-9. O Êxodo serviu,
ainda, de moldura a outros textos bíblicos, como se pode ver na
abertura do Decálogo, em Êxodo 20, e em diversas outras leis
do Primeiro Testamento, a exemplo de Levítico 25.38 e 42 (Lei a
favor dos pobres e escravos). Pode-se dizer, enfim, que o Êxodo
forneceu um conceito, um tema, uma estrutura (framework), um
design, uma terminologia (léxico), uma memória7, um imaginário
etc., que povoa toda a Bíblia.
O termo Design, por sua vez, usado aqui como substantivo8 e
como verbo, principalmente, diz respeito ao processo de pensamento que permite criar, modelar, projetar uma entidade literária

HENDEL, Ronald. The Exodus in Biblical Memory. Journal of Biblical
Literature, V. 120, Nº 4, 2001, p. 601-622.
7

Normalmente se usa design como um substantivo, por exemplo, ALTER,
Robert; KERMODE, Frank. The literary guide to the Bible. Cambridge:
Harvard University Press, 1990: “design concêntrico” (p. 39); “design formal” (p. 40), “mostra um design ABXB’A’” (p. 51); “design do livro como
um todo” (p. 194); “design formal da poesia” (p. 261, nota 2), referindo-se
ao produto acabado. Como verbo, design se refere a um processo de criação
de uma entidade, neste contexto, literária.
8
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no caso da coleção de salmos sob análise. Tal definição de design
eu tomo de William R. Miller9.
Nos estudos bíblicos a palavra design, em geral, serve de
complemento para o vocábulo “literário”, formando a expressão
“design literário”10, que frequentemente se refere a uma estrutura
literária específica de um livro bíblico ou às divisões e unidades
dentro dele. Stibbe, por exemplo, aplica o termo “design literário” à
estrutura quiástica de João 2.1 a 4.54.11 Na mesma linha de pensamento e adicionando maiores detalhes, William P. Brown escreve:
A interpretação teológica começa, assim como a maioria das abordagens interpretativas, com cuidadoso

MILLER, William R. Geo-Spatial Design, 2008. In: Specialist Meeting on
Spatial Concepts in GIS and Design, December 15-16, 2008. “Design is the
thought process comprising the creation of an entity”, p. 13.
9

CULPEPPER, R. Alan. The Anatomy of the Fourth Gospel: A Study in
Literary Design. Philadelphia: Fortress, 1983, parece ter sido o pioneiro nesta
área de estudos.
10

STIBBE, Mark. Magnificent but Flawed: The Breaking of form in the fourth
Gospel. In: THATCHER, Tom; MOORE, Stephen D. (Eds.) Anatomies of
Narrative Criticism: The Past, Present, and Futures of the fourth Gospel as
Literature. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2008, p. 151-152. Na página
168 literalmente se lê “structure or design”. WEREN, Wilhelmus Johannes
Cornelis. Studies in Matthew’s Gospel: literary design, intertextuality, and
social setting. Leiden: Brill, 2014, utiliza a expressão “Literary design” como
sinônimo de “intertextualidade”, e diz que “Isto significa que o foco aqui recai
sobre as relações ‘dentro’ do texto.”, p. 3.
11

53

DA T R A DIÇ ÃO PROF É T IC A À E SPE R A NÇ A

trabalho exegético. [...] Além disso, discernir o design
do texto, incluindo seus limites, forma e gênero, também é essencial. Tal análise ajuda a determinar como
o texto é colocado junto, como suas várias partes são
organizadas ou arranjadas de tal maneira que a comunicação é alcançada através, por exemplo, de padrões
convencionais de retórica, recursos literários e estrutura
geral ou movimento.12

Para Stephen Bertman, design literário é a arquitetura de um
texto, de como ele é organizado em uma estrutura perceptível ao
leitor e como isso facilita a memorização e o aprendizado. Bertman
pergunta pela razão deste procedimento literário e responde:
A razão para o estilo dessa arquitetura é difícil de determinar; a motivação para tal composição pode muito bem ser
semelhante àquela que produziu o paralelismo da poesia
hebraica. Possivelmente, é o resultado de uma disposição
psicológica, um modo de conceber as coisas que afeta
a forma da obra criada, uma disposição em virtude da
qual as coisas não são pensadas separadamente, mas juntas, não isoladamente, mas numa relação equilibrada; ou
possivelmente é o resultado de uma preferência estética

BROWN, William P. Theological Interpretation: A Proposal. In: LEMON,
Joel M.; RICHARDS, Kent Harold. Method Matters: Essays on the Interpretation of the Hebrew Bible in honor of David L. Petersen. Atlanta: Society of
Biblical Literature, 2009, p. 389. À página 393 o tópico “Design” do Salmo
95 se refere à estrutura deste poema.
12
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que encontra um arranjo do material, aqui envolvendo
repetição, mais agradável ou satisfatório que outro.13

Destaco, nas palavras deste autor, a possibilidade de um
determinado design literário fazer parte de um modo de pensar e arranjar um texto, entidade na definição que adotei acima,
que, mesmo que seja uma determinada preferência estética que
faça parte de um stock cultural e literário, atribuí ao transmissor,
que no caso posso chamar de designer, a criação de um padrão,
modelo ou design próprios.
Exodus Design, portanto, é um processo de pensamento literário que modela, de modo criativo e inovador, a organização ou
estrutura de textos dentro de um livro ou de uma divisão menor
dentro dele, como é o caso aqui dos Salmos das Subidas.

Do que se trata, afinal,
o Exodus Design na prática?
Da vasta influência do Êxodo no Primeiro Testamento, a mais
significativa, para minha proposta de estruturação da coleção
dos Cânticos das Subidas é, sem dúvida, o que eu denomino de
Exodus Design.

BERTMAN, Stephen. Symmetrical Design in the Book of Ruth. Journal of
Biblical Literature, V. 84, No. 2 (Jun. 1965), p. 168.
13

55

DA T R A DIÇ ÃO PROF É T IC A À E SPE R A NÇ A

Como já defini, design é um processo de pensamento que direciona um designer, de um modo peculiar, a organizar poemas que
originalmente estavam separados e que, como entidades literárias
individuais, possuíam significados particulares, em uma coleção
estruturada de tal maneira que empresta novos significados a
esses salmos, mesmo levando em conta os sentidos próprios de
cada canção.
Este novo arranjo destes quinze salmos sob consideração
revela o Exodus Design, que consiste no percurso tripartite do
Êxodo, podendo ser resumido assim: Egito – Deserto – Terra
Prometida. Ao Egito equivale toda forma de opressão, sofrimento,
adversidade, humilhação, angústia, solidão, perseguição etc., que
gera clamor por libertação, súplica por livramento e pedido de
socorro. Em suma, uma busca pela face de Deus. Ao deserto
corresponde um estado transitório de travessia para outro estágio,
travessia permeada de ameaças, perigos, vulnerabilidades, medos,
enfrentamentos com inimigos etc., e também pleno de aprendizagem, purificação, direção e preparo e, obviamente, do desfrute da
companhia do Senhor, que é, afinal, o condutor dos fiéis através
dessa transição. À Terra Prometida coincide um estado de liberdade, bem-estar, segurança, comunidade, prosperidade etc., no
qual os libertos gozam da vida comunitária e da presença de Javé,
que os abençoa com toda sorte de bênçãos. Em resumo, o Êxodo
pode ser visto como um movimento ou percurso de saída de uma
situação de sofrimento (opressão no Egito), seguida da travessia
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em meio a perigos e ameaças (Deserto) e a chegada, enfim, a um
lugar de prosperidade14 (Terra Prometida).

Exodus Design
nos Salmos 120 a 134
O Exodus Design (Egito – Deserto – Terra Prometida), nos
moldes expostos acima, pode ser visto no todo da coleção dos
Salmos das Subidas. A estrutura da coleção de poemas é elaborada
em cinco blocos, cada um composto de uma tríade de salmos. O
primeiro bloco se constitui dos Salmos 120, 121 e 122. O segundo
grupo abarca os Salmos 123, 124 e 125. A terceira série abrange
os Salmos 126, 127 e 128. O quarto combo incorpora os Salmos
129, 130 e 131. E, finalmente, o quinto agrupamento inclui os
Salmos 132, 133 e 134.
Valendo-me do que já se tem afirmado na pesquisa sobre os
Cânticos das Subidas, de que o Salmo 127, atribuído a Salomão15,

Prosperidade, aqui, traduz o hebraico Shalom. “Esta palavra e seus derivados
[…] pertencem à raiz shalem, que quer dizer ‘estar são, íntegro, completo’.
Portanto, a paz é um sentimento de plenitude, de consumação e harmonia,
baseado no bem-estar integral da pessoa ou do povo.” PRÉVOST, Jean-Pierre.
Diccionario de los Salmos, (Cuadernos Bíblicos 91), Estella: Editorial Verbo
Divino, 1991, p. 42.
14

A atribuição deste salmo a Salomão é muito significativa por causa das memórias ligadas ao grande construtor, que multiplicou edificações de toda sorte, que,
por fim, se revelaram completamente inúteis, pois que oprimiram o povo que

15
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ocupa uma posição central no conjunto, o Exodus Design na coleção pode ser visto da seguinte forma: A terceira série, que tem
o Salmo 127 no centro, é rodeada, por um lado, visto do centro
para a esquerda, pela tríade dos Salmos 125, 124 e 123 e, depois,
pelos Salmos 122, 121 e 120. Por outro lado, visto do centro para
a direita, a terceira série é contornada pelos Salmos 129, 130 e
131 e, por fim, pelos Salmos 132, 133 e 134.
Visualmente fica assim:
120-121-122

123-124-125

126-127-128

129-130-131

132-133-134

1ª Tríade

2ª Tríade

3ª Tríade

4ª Tríade

5ª Tríade

Exodus Design
na primeira tríade – Salmos 120, 121 e 122
Abrindo a coleção, o Salmo 120 apresenta um peregrino (ger –
“estrangeiro residente”) em uma situação de opressão (aflição).
Longe de sua terra, este fiel convive com pessoas que odeiam a
paz (v.6b) e que teimam pela guerra, mesmo quando o salmista
é pela paz (v.7). A situação é tão grave que já não é mais possível
um convívio pacífico, de forma que o clamor do orante é para

pagou alto preço por essas atividades de Salomão. Portanto, atribuir-lhe a autoria
desta canção pode ser visto como uma crítica ao filho de Davi.
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que o Senhor o livre dessa situação. O clamor do peregrino em
terra estranha chega aos ouvidos de Javé, que responde com livramento (v.1). O Salmo 120 remete, sem dúvida, a uma memória
de libertação ancorada em Êxodo 3.7-8.16
O Salmo 121 põe o liberto a caminho. As alusões à caminhada
no deserto, como trajeto necessário para a Terra Prometida, são
encontradas no verso 6 onde se lê: “De dia o sol não te ferirá,
nem a lua de noite”17, alusões tais que não permitem a um israelita deixar de lembrar da coluna de nuvem, durante o dia e da
coluna de fogo, durante a noite (Êxodo 13.21).18 A menção de
Javé como “sombra” de proteção também merece destaque.19

Não se discute aqui o percurso das tradições, nem o grau de modificação que
elas sofreram ao longo do seu desenvolvimento, nem tampouco o modo como
os redatores desses Salmos as utilizaram. Para isso veja-se: EMANUEL, David.
The Psalmists’ Use of the Exodus Motif - A Close Reading and Intertextual
Analysis of Selected Exodus Psalms (Thesis Submitted for the Degree Doctor
of Philosophy Hebrew University), December, 2007.
16

É provável que uma leitura diversa deste salmo pode apontar para os montes
como a morada dos deuses que, no caso, são o sol e a lua, como se pode ler
em 2Rs 23.4-5 (conferir o interdito em Dt 4.19 que proíbe adorá-los).

17

Is 4.5-6 menciona “nuvem” (para o dia) e “fogo” (para a noite) como forma
(sombra) de proteção.
18

Ainda mais significativo para a compreensão desta alusão à sombra protetora é o texto de Is 25.4-5 que diz que Javé é sombra a proteger os pobres
e necessitados na sua angústia do calor do bufo dos tiranos “Porque foste a
fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia; refúgio contra

19
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Proteção expressa pela repetição insistente (seis vezes nesta canção!) do termo “guardar”, somada ao termo “socorro”. Um realce
deve ser dado à sequência das palavras “tua saída e tua entrada”
(v.8), que parece sugerir este movimento de saída de um estado
de opressão em direção a um estado de prosperidade. Neste
salmo o orante aprende sobre proteção e socorro. A travessia,
apesar dos perigos, não deve causar medo, mas segurança, pois
o Senhor é socorro bem presente na tribulação, para usar as palavras do Salmo 46.1.
O Salmo 122 fecha o primeiro ciclo opressão/livramentotravessia-prosperidade ao colocar o salmista em Jerusalém, mais
especificamente entre irmãos (vv. 1 e 8) no Templo do Senhor. Ali
o peregrino se alegra, encontra paz, prosperidade, justiça, identidade. Na comunidade de fé ele se sente “amarrado” (v.3) às tribos
do Senhor, aos ancestrais, portanto.
A sequência dos Salmos 120, 121 e 122 revela de forma vívida
o Exodus Design (opressão/livramento-travessia-prosperidade),
que remete a um imaginário ou a uma memória, que guarda
nitidamente o esquema tripartite dos eventos do Êxodo.

a tempestade e sombra contra o calor; porque dos tiranos o bufo é como a
tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco. Tu abaterás o ímpeto
dos estranhos; como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim
o hino triunfal dos tiranos será aniquilado” (ARA).
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Exodus Design
na segunda tríade – Salmos 123, 124 e 125
O mesmo percurso do Exodus Design (opressão/livramentotravessia-prosperidade) pode ser visto na tríade formada pelos
Salmos 123, 124 e 125. No início do Salmo 123 o fiel encontra-se
buscando a Javé. A linguagem de servo/senhor e serva/senhora,
no verso 2, indica, de imediato, se não uma situação de escravidão,
ao menos algo similar em suas consequências, tal como o sofrimento, por exemplo, situação essa confirmada pelas expressões
“fartos/empanturrados de desprezo” (vv.3 e 4) e pela referência
aos algozes descritos com as palavras “arrogantes e soberbos”. O
salmista espera o favor do Senhor (v.2d) e por ele clama intensamente “Mostra-nos favor, ó Javé, mostra-nos favor.” (v. 3a). O final
abrupto do poema sem a aparente intervenção de Javé foi, provavelmente, um artifício propício à ligação com o salmo seguinte.
O Salmo 124, quase ato contínuo, mostra como o Senhor
livrou os orantes das ameaças dos inimigos. Assim o mostra a
frase “Se não fosse Javé que esteve ao nosso lado”, quando da
investida dos poderosos que se levantaram para atacar Israel. A
figura das águas submergindo e arrastando pessoas pode evocar
tanto a experiência do Mar dos Juncos (Êxodo 14.26-31), no qual
os egípcios submergiram e pereceram, como as águas ameaçadoras dos rios da Babilônia, que para os escravos sempre foram um
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perigo real, ou uma outra experiência de êxodo vivenciada por
Israel ou parte dele. Em qualquer dos casos, é clara a conexão com
uma saída de um estado de opressão. Outra figura sublinha essa
percepção: é a menção das armadilhas e dos laços dos enlaçadores
que foram rompidos e destroçados. O Salmo 124 termina com
uma expressão que o liga ao Salmo 121.2: “Nossa ajuda está em
o nome do Senhor. Aquele que fez o céu e a terra”.
O Salmo 125 é a chegada do fiel ao lugar de segurança, o
Monte Sião, morada de Javé. O tom é de confiança “Os que confiam no Senhor” (v. 1) e de proteção, pois Javé está ao redor do
seu povo, assim como os montes de Sião ao redor de Jerusalém.
A proteção é contra os iníquos e suas iniquidades. O Senhor faz
bem aos retos e aos bons (v. 4), enquanto os que se desviam do
caminho reto são despedidos. O poema termina com uma nota
que aparece no final do Salmo 122 também: “Haja paz sobre Israel.”

Exodus Design
na terceira tríade – Salmos 126, 127 e 128
Um novo ciclo recomeça com o Salmo 126 e repete o padrão
do Exodus Design (opressão/livramento-travessia-prosperidade).
O tema central desta canção é o retorno dos exilados de Sião.
“Quando o Senhor trouxe de volta os cativos” (v. 1) é a memória
de um grupo resgatado de entre as nações pela intervenção de
Javé, uma memória de alegria e júbilo pelos grandes feitos do
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Senhor em favor deles. Esta narrativa de libertação passada é o
fundamento para a súplica que se segue no verso 4: “Restaura,
Senhor, os cativos!” A alternância entre sair com lágrimas/choro
e entrar com júbilo/alegria indica a passagem de um estado de
sofrimento para um estado de alegria, expresso no poema pela
símile do agricultor que semeia chorando e colhe o fruto do seu
trabalho com júbilo.
O Salmo 127 fala sobre o estágio de passagem para a prosperidade. Trata-se da construção da casa e da guarda da cidade. O fato
é que o par de palavras “casa/cidade”, raro no Primeiro Testamento,
pode ser lido como um indicativo do retorno dos exilados da
Babilônia e do projeto de reconstrução dos muros e da cidade de
Jerusalém sob Neemias. A menos que o Senhor construa a casa e
guarde a cidade, é vão o trabalho dos construtores e o vigiar dos
sentinelas (v.1). É inútil (3x neste poema) todo esforço humano
sem o comprometimento de Javé com a causa. A construção da
casa, na verdade, é a constituição de uma família. Assim delineiam
os versos 4 a 5. No fruto do ventre está a herança, a recompensa
e a felicidade do homem. O enfrentamento com os inimigos no
final do salmo indica que sempre há alguma possibilidade de
conflito com eles.
O Salmo 128 fecha a série trazendo aquele que teme ao Senhor
para o interior da casa edificada sob o temor de Deus. Há abundância dos frutos da terra como resultado do trabalho laborioso
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daquele que anda nos caminhos do Senhor (v.2). A esposa na
intimidade e os filhos ao redor da mesa são marcas incontestes
de bênçãos (v.3). A felicidade da casa resulta, também, em um
bem para a cidade, neste caso, Jerusalém (v. 5). Esse estado de
bênção e prosperidade atinge, ainda, a longevidade do orante,
que pode ver os filhos dos filhos. A nota final é: “Haja paz sobre
Israel!”, idêntico ao final dos Salmos 125 e 122.

Exodus Design
na quarta tríade – Salmos 129, 130 e 131
O esquema do Exodus Design (opressão/livramento-travessia- prosperidade) se reinicia com o Salmo 129. A antífona
recitada nos dois primeiros versículos “Muitas vezes me foram
hostis desde a minha mocidade, Israel que o diga!” faz referência às condições de opressão e sofrimento, descritos no v. 3
como se as costas dos oprimidos fossem uma terra sobre a qual
os lavradores passaram o arado de ferro. A expressão “desde a
minha mocidade” refere-se, ao que tudo indica, ao período do
nascimento de Israel como coletividade, pois assim parece apontar Oseias 2.15(17), que liga este termo ao período da saída do
Egito. Assim também Jeremias 2.2, que usa a palavra em estreita
conexão com o tempo no deserto. E ainda Ezequiel 16.60, que
faz menção à Aliança de Deus celebrada no período da “mocidade” da nação.
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O livramento perpetrado por Javé é cantado logo nos versos
4 e 5. O Senhor é justo, rompe as cordas dos iníquos e envergonha os que odeiam Sião. Novamente, como no Salmo 126, a
símile remete o leitor e a leitora ao campo da agricultura, porém,
ao contrário do que é dito no Salmo 126, aqui os que ceifam não
enchem as mãos, nem os segadores os braços com feixes (v. 7).
O fecho do poema contrasta o não abençoar dos que passam
com o abençoar dos fiéis (v. 8).
O Salmo 130 parece prolongar o estado de sofrimento do
poema anterior. Há, de fato, uma aparente continuidade do
estado anterior. Apesar de a canção ser cantada em primeira
pessoa do singular, é sabido há muito que é um “eu” coletivo.
Assim, o poema pode ser lido como texto da comunidade, como
mostra a exortação do salmista no verso 7: “Espere Israel!” A
travessia para um estado de prosperidade exige uma reflexão
sobre os próprios pecados, causadores, no mais das vezes, de
todo tipo de sofrimento. O clamor que vem das profundezas,
portanto, diz respeito às iniquidades cometidas, que causam dor.
Por isso, recorre-se ao perdão (v. 4), à benevolência e à redenção
(v. 7) de Javé. O povo deve ter a mesma esperança, pois o mesmo
Senhor remirá Israel de todos os seus erros (v. 8).
O Salmo 131 encerra a série. Aqui o que se apresenta na voz
de uma mulher é um estado de serenidade, calma e quietude. O
coração da cantora não se tornou ensoberbecido, nem os seus
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olhos têm sido altivos, nem há uma busca por coisas grandes e
elevadas (v. 1). Estas palavras, ao que tudo indica, podem referir-se aos pecados reconhecidos no salmo anterior. A símile da
criança amamentada nos braços da mãe é uma poderosa imagem
da confiança que a salmista deposita em Javé (v. 2). O poema
termina com uma exortação da poetisa para que Israel espere
sempre no Senhor (v. 3).

Exodus Design
na quinta tríade – Salmos 132, 133 e 134
O modelo de pensamento do Exodus Design se repete na
última tríade, que tem início com o maior dos poemas dessa
coleção, o Salmo 132. Inusitadamente, quem sofre neste poema
é Davi. No primeiro verso já se fala de suas “aflições” (humilhações). O que é inusitado aqui é que o sofrimento de Davi é
causado pelo “exílio de Deus”, ou seja, a Arca da presença de
Javé está longe de Jerusalém e sem lugar de descanso, por isso
o grande rei julga necessário construir uma casa (refúgio) para
que o Senhor possa habitar (v. 5). Esse seu propósito lhe causa
muitos sofrimentos e trabalhos (vv. 3-4) que, na verdade, se
revelam inúteis.
Os esforços de Davi são inúteis porque não é ele quem vai
edificar uma casa para o Senhor, mas ao contrário, o Senhor é
quem edificará uma casa (dinastia) para ele. Javé ungirá um
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descendente de Davi e o manterá no trono de seu pai (v. 12).
Ele abençoará as suas provisões, fartará os pobres e vestirá os
sacerdotes de salvação (v. 15 e 16). Quanto aos inimigos, serão
vestidos de vergonha (v. 18). É preciso notar que o salmo se prolonga para um futuro ainda não presente ao tempo da redação.
Por isso, muitos o leem como um Salmo Messiânico.
O Salmo 133 celebra uma passagem. Há, no Salmo 132, uma
expectativa de construção de uma casa para o Senhor, mas aqui
no 133 nada é dito sobre o Templo, ainda que ele possa ser pressuposto. O foco do poema é a habitação comum dos irmãos, a
reunião para uma refeição comum em união, que pode prescindir do Templo sem problemas. A símile do orvalho do Hermom
descendo sobre os montes de Sião ilustra o fato de que a bênção
do Senhor também provém de lá, isto é, do Hermom. Os peregrinos trazem consigo a bênção de Javé e a espalham por Sião.
O Salmo 134 fecha, ao mesmo tempo, a última tríade e a
coleção como um todo. O tom desta canção é inteiramente de
bendição. Os servos do Senhor devem bendizê-lo e o próprio
Senhor abençoa desde Sião. A nota final já se fez ouvir em outros
poemas: “Ele quem fez o céu e a terra.”
Um resumo esquemático do que foi apresentado até o
momento ajuda a visualizar o padrão do Exodus Design proposto:
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Tabela 1. Padrão do Exodus Design.
egito

salmo
120

salmo
123

Salmo
126

salmo
129

salmo
132

(opressãolivramento)

Clamor

Mostra
favor

Restaura

Cortou as
cordas

Lembra-te

deserto

salmo
121

salmo
124

salmo
127

salmo
130

salmo
133

(travessia)

O Senhor
socorre

O Senhor
ajuda

O Senhor
edifica e
guarda

O Senhor
perdoa

O Senhor
abençoa

terra
prometida

salmo
122

salmo
125

salmo
128

salmo
131

salmo
134

(prosperidade)

Alegria

Segurança

Felicidade

Confiança

Bênção

Palavras Finais
O Exodus Design (Egito-Deserto-Terra Prometida) serviu
para que o designer dos chamados Cânticos das Subidas (Salmos
120-134) criasse uma entidade literária bem estruturada. Esse
design, em seu amplo espectro de significados, em sua extensa
abrangência de uso e em sua dilatada aplicação por toda a Bíblia,
permitiu ao designer tomar poemas individuais, por certo, dispersos aqui e acolá, ajuntá-los em uma unidade literária, formando
uma coleção e dar a essa parte do Saltério um novo significado
teológico que as canções, por si só, não carregavam.
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O design dos Cânticos das Subidas indica uma nova perspectiva teológica, não única, mas agora completamente visível e
saliente, de uma repetição da intervenção de Javé na libertação
de seus amados. Tal concepção salvadora foi ampliada para novas
situações de opressão, quer coletivas, quer individuais, com a
organização que esses poemas receberam. A amplificação da ação
salvífica de Adonai alcançou, como bem o demonstra a variedade dos salmos que compõem a coleção, novas experiências de
opressão e libertação que, em todo caso, podem ser vistas a partir
de um padrão derivado de um evento fundante e de narrativas
elaboradas deste evento chamado Êxodo.
Outra novidade que pode ser vista na utilização do Exodus
Design nesta coleção de salmos é o caráter instrucional que
permeia cada tríade. O designer, de forma bastante consciente,
captura as situações de opressão, recapitula o Exodus Design e
transforma os quinze poemas em uma instrução, com toques
sapienciais, para situações de crise, afastamento de Deus, confronto com os inimigos e toda sorte de humilhações, mostrando
que o orante deve percorrer um caminho de aprendizagem que
o leve de volta ao estado de confiança no Senhor. O caminho é
permeado de ameaças e perigos, porém, a presença do Senhor é a
garantia que a travessia chegará a bom termo que, neste contexto,
é um estado de prosperidade.
Muito trabalho ainda precisa ser feito, desde uma acurada
análise do vocabulário e dos temas até um estudo de cada salmo
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em particular para ampliar e aprofundar os argumentos apresentados aqui e, certamente, acrescentar outros que ajudem a
sustentar a abordagem proposta neste texto. Contudo, isso fica
como tarefa para outra oportunidade.

70

Alegria, esperança,
foco na realidade:
O que já poderíamos ter aprendido há 2000 anos!1
Vá, coma seu pão com alegria e beba contente seu vinho,
porque Deus já aceitou suas obras. Use sempre roupas
brancas e nunca falte o perfume em sua cabeça. Desfrute
a vida com a mulher que você ama, enquanto durar essa
sua vida de ilusão, todos esses anos de ilusão que lhe
concederam debaixo do sol. Porque essa é a sua porção
na vida e no trabalho com que você se cansa debaixo
do sol. (Ec 9.7-9)
Jogue seu pão na superfície das águas e depois de muitos
dias você o encontrará de novo. Reparta com sete e até
mesmo com oito, porque você não sabe que desgraça
pode atingir a terra. (...) Espalhe sua semente de manhã
e não cruze os braços à tarde, porque você não sabe qual
das duas sementes vai brotar, se esta ou aquela ou se as
duas serão boas. (Ec 11.1-2,6)

Erica Luisa Ziegler, tradutora autônoma em Joinville/SC, doutoranda orientada pelo P. Dr. Nelson Kilpp entre 2002-2006, com tese sobre o livro do
Eclesiastes.

1
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O

livro do Eclesiastes foi objeto de terríveis discussões
nas escolas bíblicas judaicas antes de ser integrado ao

conjunto de livros que hoje compõem o cânone sagrado, e essas
discussões ainda não produziram resultados homogêneos e de
aceitação pacífica. Tudo nele parece incomodar, mesmo hoje em
dia: seu nome – incomum em hebraico, visto tratar-se de uma
forma verbal feminina –, a dificuldade de determinar a época
de sua autoria, fora alguns indícios de estilo e linguagem usados em sua redação e, antes de tudo, o conteúdo de seus breves
doze capítulos.
O termo Qohélet tem sua origem no verbo qahâl = “chamar,
juntar, reunir”. À primeira vista, não haveria, portanto, problemas em se dizer que quem reúne pessoas é um “chamador” ou
“pregador”, como vem sendo traduzido o nome Qohélet desde seu
surgimento. Em grego, passou a ser denominado de ekklesiastés
(masculino!), derivado de ekklesía = “reunião”. Só que a forma
verbal em hebraico é típica da 3ª pessoa do singular, portanto:
“aquela que chama, reúne, prega”. Qual a importância disso?
É que essa questão está intimamente ligada à busca pela
datação mais próxima possível do surgimento deste livrinho. Há
inúmeros critérios aplicáveis para sustentar os mais interessantes argumentos. Chegou-se, por fim, à conclusão – sempre em
aberto – de que um período razoável seria em torno de 250 a.C.,
com base no estilo, na linguagem e no vocabulário usados pela
pessoa que o teria redigido. Existe até mesmo a suspeita de que o
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livrinho do Eclesiastes nem teria tido autoria própria, mas seria a
reprodução, por parte de alunos, das aulas e pregações ministradas por um/a professor/a. Essa reprodução já teria a influência do
pensamento grego. Isso se nota em determinadas passagens que
questionam, p. ex., as convicções platônicas quanto ao destino da
alma humana ao morrer (Ec 3.19-21).
Na época citada acima, a Judeia estava praticamente impregnada da cultura grega, após o impacto profundo da invasão e
política de dominação de Alexandre Magno sobre toda a região.
Havia, em Jerusalém, vários “ginásios” gregos, em que os jovens
judeus podiam aprender a língua grega, jogos de guerra e exercícios físicos de fortalecimento e agilidade. Os pais judeus
começaram a adotar nomes gregos para seus filhos. Sabemos
também que, p.ex., o apóstolo Paulo e o evangelista João, embora
tivessem vivido na Ásia Menor, tiveram a educação marcada por
essas influências e pelo acesso à nova cultura.
Só que isso significou, também, uma seriíssima ruptura
interna do judaísmo enquanto religião estatal monoteísta, diante
dos desafios impostos pela cultura politeísta grega e seus novos
valores. Parecia praticamente impossível coadunar a tradição teológica judaica com a filosofia grega.
E, com isso, chegamos à razão pela qual o livrinho do
Eclesiastes, ou Pregador, ou Qohélet suscitou – e continua suscitando – tantas irritações em seus leitores. Seu texto não tem uma
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lógica interna de A a Z, ou do alfa ao ômega, ou do aleph ao tau.
Vários pesquisadores creem ver nele, inclusive, uma estrutura
que faz com que alguém coloque uma determinada opinião e,
em seguida, se apresentem os contrapontos e comentários a essa
opinião. Isso leva a confirmar a suspeita de que, na verdade,
não teria sido uma única pessoa a redigir um texto próprio,
mas que o conjunto seria o resultado de compilações das aulas
desse Pregador.
Mas isso tudo ainda não explica por que a forma verbal usada
como referência de autoria está no feminino singular, fazendo
com que se pense numa autoria individual feminina do texto.
Senão, vejamos: como era a vida da mulher no Oriente Próximo
em 250 a.C.? Que tipo de educação ela recebia, se é que recebia
alguma, fora dos estreitíssimos limites patriarcais dentro de sua
própria casa? E que mulher teria a audácia de estimular a fruição
e alegria de viver, dirigindo-se aos homens de seu entorno? Que
mulher teria a coragem de incentivar a solidariedade e o repartir
entre todos dos frutos do árduo trabalho? Sob um título aparentemente feminino, estaria oculta uma autora que jamais poderia
arriscar uma autoexposição desse tipo, diante de um universo
tão patriarcal?
Novamente surge aqui a possibilidade de uma criação coletiva
que trabalha, antes de tudo, com o método da argumentação sobre
o contraditório e o oposto: o que nos irrita, ao ler o livrinho, é que
não há respostas prontas e definitivas, porque aquilo que, num
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capítulo, parece ser uma afirmação, muitas vezes é questionado
ou mesmo desfeito já no próximo trecho.
Isto posto, tentemos resumir os aspectos técnicos do pequeno
livro do Eclesiastes: tendo surgido, provavelmente, em torno de
250 a.C., não apresenta autoria definida nem texto homogêneo e
harmonioso. A forma verbal, feminina no hebraico, não deveria
necessariamente levar a suposições apressadas acerca de uma
possível autoria feminina; além disso, parece tratar-se de um conjunto de anotações sem um tema central único. Em seu todo, o
texto reproduz o ponto de ruptura entre o judaísmo e o helenismo,
elemento cultural preponderante na região, na época cogitada
de seu surgimento. Essa ruptura se mostra, principalmente, na
discussão dos valores que até então organizavam a vida em sociedade entre os judeus.
Quanto ao conteúdo dos textos escolhidos para este breve
artigo: que valores nos são transmitidos nos dois brevíssimos
exemplos apresentados no início?
O primeiro texto nos fala a) da alegria de compartilhar festivamente a alegria de viver, b) do direito de demonstrar essa alegria
por meio do cultivo de hábitos festivos, c) do direito de aproveitar
tudo isso na companhia da pessoa amada e d) do direito de gozar
dos bens e frutos resultantes do esforço e árduo trabalho cotidiano.
Ou seja: o ser humano deveria dar valor a mais coisas do que
somente ao trabalho e à acumulação de bens resultantes do seu
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esforço. O que importa é repartir, compartilhar, alegrar-se na
companhia de amigos e pessoas amadas.
Essa postura não é óbvia nem típica de uma sociedade baseada
na agricultura e pecuária, a salvo de uma sobrevivência árdua
no deserto e ainda bastante longe dos outros universos culturais de seu entorno. Os egípcios e mesopotâmicos já estavam
muito mais adiantados em suas descobertas técnicas, matemáticas, astronômicas etc. Com isso, também já tinham expandido
sua mentalidade para outras formas de ver o mundo e aproveitar
suas possibilidades de desenvolvimento e evolução espiritual. No
universo patriarcal israelita, entretanto, o convite expresso acima
representava um desafio: fazer festa? Comemorar usando artigos
de luxo – óleos e perfumes, roupas brancas – e não esconder a
mulher dessa festa?
O destaque dado aqui à palavra “ilusão” (também traduzida
como “vaidade” no sentido de “em vão”) é importante. Ilude-se
quem acha que, assentado sobre bens materiais e a autoridade
autoconferida e reassegurada pelo grupo social, está de antemão
com a vida protegida e garantida. Engana-se quem pensa que é
suficiente trabalhar até a exaustão e não transgredir o decálogo.
O “fazer festa” é um desafio claro ao engessamento imposto pelas
convenções sociais desse universo patriarcal inamovível. A participação da mulher nessa festa é outro claro desafio.
Assim, essa passagem foi uma das muitas a chamar atenção
negativa sobre si, por parte das escolas judaicas responsáveis pela
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canonização do texto. Mais ainda quando ela reaparece, com
modificações, no segundo texto citado no início deste artigo. Aqui,
o acento recai na urgência em praticar a solidariedade: “jogar o
pão sobre as águas” é uma expressão simbólica muito forte para
desafiar nossa coragem de investir, no longo prazo e sem garantia
de retorno, em projetos considerados perdidos ou, ao menos, sem
sentido imediato aparente. Normalmente, quando pensamos em
nos dedicar a alguma empreitada mais exigente, cansativa, desafiadora, queremos ver o resultado desse esforço todo o quanto antes.
Isso faz com que nos tornemos reativos, mecanicistas, matemáticos. A cada tentativa corresponde a expectativa de um retorno
que, se não acontecer, provoca frustração.
“Repartir com sete e até mesmo com oito” segue na mesma
linha de reflexão e aconselhamento, e abre o leque para a prática
da solidariedade com todas as pessoas. É fácil receber parentes e
amigos em casa, ou cultivar relações profissionais e sociais com
um número definido de pessoas em quem confiamos e que, na
verdade, não vão nos tirar nada do que temos. Mas o que acontece
quando esse nosso comportamento acaba produzindo excluídos,
marginalizados, emudecidos dentro do grupo social, quando acabamos apenas selecionando, em vez de incluir? “Gozar do fruto
do trabalho”, no primeiro texto, faz a ponte para “repartir com
sete e até mesmo com oito”, pois a ilusão mencionada reside propriamente na ideia de que o que é nosso ninguém tem o direito
de nos tirar; portanto, também a festa seria só nossa. Mas como
é triste uma festa que exclui e ignora!
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Finalmente, o conselho de seguir semeando, mesmo sem saber
onde e quando haverá frutos, e qual das tentativas será vitoriosa,
é atualizado magistralmente pela frase que, se não foi, deveria
ter sido dita por Martinho Lutero: “Mesmo se eu soubesse que o
mundo acabaria amanhã, não deixaria de plantar minha macieira
hoje.” O que nos diz isso, no cotidiano prático? Não desistir, não
entregar o jogo antes do tempo. Não somos nós que temos o
poder de determinar quando será o final de tudo, nem de prever
o sucesso ou o fracasso de nossas empreitadas. Só que, de novo:
aquilo que eu planto sem poder talvez ver seus frutos, exige de
mim o desprendimento necessário para assumir um investimento
futuro. Exige também a coragem de encarar uma possível derrota,
a qual já não poderei administrar, e cuja resolução devo confiar a
quem me sucederá. Isso não é fácil, mas necessário, fundamental.
Depois de tudo, vemos que o Eclesiastes pode ser, sim, lido
e apreciado segundo os critérios e valores positivos da alegria e
fruição da vida em gratidão, da solidariedade, da visão de futuro,
da misericórdia e da aceitação. Tudo isso comemorado e celebrado com muito amor, esperança e fé, os elementos que dão
sustentação à busca pelo sentido de nossas vidas.
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Dedico este artigo a Nelson Kilpp,
pelos 70 anos de vida.

Introdução

C

onfissão é uma palavra que está na ordem do dia.
Confissão tem se tornado sinônimo de liberdade ou pri-

são. Embora seja prudente distinguir entre confissão e confissão, seja
ela política ou religiosa, toda confissão tem lá suas consequências.
Fazer uma confissão não é a mais fácil das tarefas. Uma
confissão pressupõe um universo de questões nem sempre confessáveis. Exige do confessor uma atitude e disposição de expor uma
verdade e de se expor nessa verdade. Não obstante as questões
relacionadas com a confissão, ela está presente nos mais diferentes
espaços da convivência humana.
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Ao longo da história da humanidade a confissão sempre teve o
seu lugar. Como ato humano, sempre serviu para revelar e ocultar.
A confissão ocupa lugar no relacionamento entre pessoas e povos.
Está presente na religião, na política, na economia e no direito.
Como gênero literário, a confissão faz parte do legado literário
do ocidente. Agostinho expressa suas mais profundas convicções e motivações no livro que leva o título Confissões. Também
Rousseau se valeu do mesmo título, ainda que o teor do texto não
corresponda exatamente ao que em geral se entende por confissão.2
Possivelmente, as primeiras confissões a impactar seus ouvintes tenham sido as confissões de Jeremias. Coube a este profeta
empregar suas confissões como forma de anunciar a profecia.
Em Jeremias confissão e profecia se encontram de tal maneira
imbricadas que não há como falar de Jeremias sem falar de suas
profecias.3 Da mesma forma, não há como falar da profecia de
Jeremias, sem falar de suas confissões.
O presente texto tem a confissão de Jeremias como tema. Tem
o propósito de resgatar elementos da confissão do profeta relevantes para a vida em nossos dias. Trata o assunto destacando a

Agostinho. Confissões. São Paulo: Paulinas, 1984. ROUSSEAU, JeanJacques. As confissões. São Paulo, SP: Atena, 1959.
2

É atribuído a Gerhard von Rad o reconhecimento de que “as confissões
estão no centro de toda interpretação do livro de Jeremias”. RAD, Gerhard
von. Teologia do Antigo Testamento. v.2, p. 195.
3
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época do profeta, o lugar das confissões na mensagem de Jeremias
e, por fim, faz uma análise da confissão presente no texto de
Jeremias 20.7-13.4

1 A Transição
Juntamente com Naum, Sofonias e Habacuque, Jeremias é compreendido como um profeta do sétimo século. Por ser um profeta
deste século, experimenta na carne os acontecimentos relacionados
com os últimos dias de Judá, de Jerusalém e do templo.
Depois das várias ameaças e tentativas de render Jerusalém
ao domínio assírio, especialmente sob Senaqueribe, em 701 a.C.
(2Rs 19,37), a rápida e surpreendente queda do império assírio
reconfigura o cenário político desta região do crescente fértil. Por
alguns anos, Judá está sob domínio egípcio.
Em 612 a.C., Nínive, a capital assíria é conquistada pelos babilônios. Esta nova potência mundial irá imprimir seus próprios
meios de dominação ao já debilitado reino de Judá (DONNER,
200, p.410ss). O marco histórico em que pode ser alocada a
atividade profética de Jeremias encontra respaldo na narrativa
deuteronomista de 2 Reis 21-25; 2 Crônicas 33-36 e nos livros dos

As citações bíblicas seguem o texto da Bíblia em português, segundo João
Ferreira de Almeida, edição revista e atualizada. O mesmo vale para siglas
e abreviaturas.
4
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demais profetas que exercem seu ministério nesta época. Neste
cenário em que há uma mudança da dominação assíria para a
babilônica ocorre a atividade profética de Jeremias. A partir de
605 a.C., a Babilônia passa a ser a “única potência política e militar
da região” (ABREGO DE LACY, 1993, p.138).
A atividade profética de Jeremias tem este cenário como pano
de fundo de comprometimento da sobrevivência do reino de Judá.
A atividade costuma ser dividida em quatro etapas, de acordo com
os diferentes momentos históricos.
A primeira etapa corresponde ao tempo do reinado de Josias
(627 a.C.- 622 a.C.). “No ano 13 do reinado de Josias (627) situa-se
a vocação de Jeremias (1,2; 25,3). Desta primeira etapa são os
oráculos que fundamentalmente se encontram nos capítulos 1-6
e 30-31 do livro” (ABREGO DE LACY, 1993, p.146).
A pregação de Jeremias consiste na “necessidade de uma conversão interna e ameaça com a indefinida figura do “inimigo do
norte” (1,13-16; 4,5-6,30; 3,2; etc.), que somente a partir do ano
de 605 poderá ser identificado como sendo o império caldeu”
(DE LACY, 1993, p.147).5
A segunda etapa da atividade ocorre sob o reinado de Joaquim
(609 a.C. – 597 a.C.). Os textos deste período estão concentrados

O que chama atenção nesta etapa da atividade profética de Jeremias é total
ausência de qualquer alusão à reforma de Josias, ocorrida em 622 a.C. Para

5
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nos capítulos 7-25. A retomada da atividade profética está relacionada com o aparente fracasso da reforma de Josias e o retorno
do culto a outros deuses (7.30-32).
Abrego de Lacy (1993, p.147) apresenta um oráculo no início
(609 a.C.) do reinado de Joaquim (Jr 7.1-15), outro no quarto ano
(605 a.C.) do reinado (46.2-12; 25.1-14; 19.1-20.6)6; e mais um
no quinto ano (604 a.C.) do reinado (47.2-7). Durante o ano de
sublevação de Joaquim (601-600 a.C.) está o oráculo de 12.7-13,
que trata da guerra e do tributo.
Os oráculos (15.5-9; 22.24-30; 35.1-19) do décimo primeiro
ano do reinado de Joaquim (597 a.C.) coincidem com a conquista
de Jerusalém e a primeira deportação, no sétimo ano do domínio de Nabucodonosor. Por ser crucial na atividade profética de
Jeremias, a época de Joaquim é também a mais intensa e rica.
A terceira etapa ocorre sob o reinado de Sedecias (597 a.C. –
586 a.C.). Do quarto ano do reinado são os capítulos 27-29 do livro.
Do nono ano do reinado (588 a.C.) são os textos de Jeremias 34.1-7
e 34.8-10. Também os textos que falam da chegada dos egípcios

alguns o silêncio de Jeremias é interpretado como sendo seu apoio à reforma,
para outros sua oposição (DE LACY, 1993, p.147).
Este é o ano da elevação de Nabucodonosor II ao trono com a vitória na
batalha de Carquemis; cf. DONNER, 2000, p.413. Doravante a Babilônia
passa a ser identificada como o “inimigo do norte”.
6
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(34.11-12; 37.1-10, 11-16; 38.1-13). Até aqui Jeremias acredita
que a submissão aos babilônicos é a saída para Israel.
A quarta e última etapa da ação profética de Jeremias ocorre
sob o governo de Godolias (587 a.C.). Deste período são considerados os capítulos 39-40; 42-43 e 44, considerado o último
oráculo de Jeremias no Egito (ABREGO DE LACY, 1993, p.149).
A pregação de Jeremias havia lhe trazido complicações. Mais
que isso, sua pregação havia despertado inimigos. No tempo do
rei Joaquim havia escapado por pouco da morte. As adversidades
enfrentadas, especialmente na época do rei Joaquim, lançam o
profeta numa “série de lutas consigo mesmo e com Deus” (KIRST,
1984, p.140).
As consequências pessoais da pregação do profeta estão reunidas em Jr 19.1-20.6. Primeiro o profeta quebra um vaso de barro
diante de líderes israelitas. Em consequência, Jeremias é açoitado
e preso ao tronco por toda uma noite.
A inimizade contra o profeta aumenta. Os círculos sacerdotais conseguem impor-lhe uma proibição de aparecer
no recinto do Templo. ... Jeremias passa a ser perseguido e assediado. Aqueles que, por serem atingidos por
suas palavras, se tornam seus inimigos, unem-se para
vingar-se dele, cf. 18.18ss e 20.10 (KIRST, 1984, p.141).
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Além da tensão com a classe sacerdotal, a pregação também
haveria de render a inimizade do rei. Ao medir o rei e seu governo
pelo Direito Divino (22.3), Jeremias coloca sua cabeça a prêmio.
O resultado é um quadro geral de abandono e perseguição.
Perseguido por seus inimigos, excluído da companhia
e das alegrias de seus amigos (15.17), expondo-se à tortura psíquica – gozação, zombaria, 17.15; 20.7s – e física,
descobrindo a falência de sua pregação, que só produz
oposição e nenhum arrependimento, proibido de compartilhar a vivência, as alegrias e tristezas do seu povo
(16.1ss), proibido até de interceder por ele (7.16;11.14) –
perseguido, torturado, solitário: este é o martírio em que
Jeremias se vê lançado, e que o leva à beira do desespero
total (KIRST, 1984, p.142).

É neste contexto de tensões resultantes da atividade profética que se encontram as confissões do profeta Jeremias. Como
argumenta Kirst (1984, p.142), “dificilmente encontraremos, em
outros textos bíblicos, exemplos mais impressionantes, chocantes
e arrebatadores da experiência de fé de um homem, jogado entre
a rebelião total contra Deus e a confiança no seu amparo”.

2 As confissões
Para Amsler (1992, p.239), as confissões desempenham um
papel estratégico no livro do profeta. A pesquisa identifica vários
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poemas do profeta como confissões, a saber: 11.18-12.6; 15.10-21;
17.12-18; 18.18-23; 20.7-18.7
Conforme Abrego De Lacy (1993, p.156), “nenhum dos
profetas de Israel conservou textos semelhantes”. Trata-se de
textos onde o profeta fala na primeira pessoa para apresentar
sua queixa a Deus.
Na primeira confissão (11.18-12.6) há duas intervenções do
profeta e duas respostas de Deus. Nela Jeremias reconhece ter
sido instruído por Deus acerca da realidade. Porém, Jeremias
chama Deus de injusto por permitir a prosperidade dos maus
(12.1-4). O que mais surpreende é a resposta divina: a situação
vai se tornar ainda pior (v.5).
A segunda confissão (15.10-21), embora apresente dificuldades textuais (vv.11-12 e vv.15-16)8, reconhece as perseguições
sofridas por Jeremias, mas afirma que o que está reservado aos
seus inimigos é muito pior. Nesta confissão pode ser identificada
uma progressão no discernimento da própria vocação do profeta.
A terceira confissão (17. (9-10),14-18) se vale da imagem
da ferida e da chaga para falar da cura que somente Deus pode

Como é possível verificar na sequência, os pesquisadores divergem na forma
de delimitar início e final das confissões.
7

A dificuldade reside na leitura do hebraico e nas diferenças com a versão
grega, cf. ABREGO DE LACY, 1993, p.158.
8
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operar. Embora Jeremias peça por algum sinal, desta vez YHWH
não responde.
Na confissão seguinte (18.18-23), Jeremias desestimula as
pessoas a confiar nos meios tradicionais da religião: sacerdote,
sábio e profeta (v.18). O profeta também pede que Deus não se
arrependa quando chegar o dia da ira (v.23). O perdão certamente
tornaria a palavra do profeta inválida. Nesta confissão não há
resposta de YHWH.
Em todas estas confissões Jeremias assume uma postura de
questionar Deus. Porém, em nenhuma outra confissão o drama
“interior” do profeta é mais duro do que na quinta confissão.

3 Jeremias 20.7-13
O texto de Jr 20.7-13 é parte do conjunto de textos, do capítulo
11 ao 20, onde estão distribuídas as Confissões. O livro costuma
ser dividido em quatro partes. Na primeira, o profeta apresenta
o juízo de Judá e de Israel (1-25). A parte seguinte (26-45) trata
dos últimos momentos de Jerusalém. A terceira parte (46-51)
apresenta oráculos contra as nações. Por fim, o apêndice histórico
do capítulo 52.9 Portanto, as confissões estão alocadas na primeira
parte do livro.

Este capítulo é uma repetição de 2Rs 24.20-25.30. Também parte de Jr 39
é retomada aqui.
9
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O capítulo 20 pode ser dividido em três partes. Primeiro,
os vv.1-6, onde há uma narração, em prosa, de terceiros acerca
de Jeremias. Depois, os vv.7-13, onde aparece a confissão do
profeta na primeira pessoa, em linguagem poética. Por fim, os
vv.14-18, com outra confissão em linguagem poética. “De todas
as Confissões, a do nosso texto é certamente a mais veemente e
passional; aqui sua explosão de rebeldia é a mais violenta” (KIRST,
1984, p.144).

3.1 Tradução
Tu me assediaste, YHWH, e eu me deixei assediar. Tu
me violentaste e venceste. Tornei-me objeto de gozação
o dia inteiro. Todo mundo goza de mim.
7

Pois sempre que eu falo, eu grito: Violência! Opressão!,
eu berro. Pois a palavra de YHWH tornou-se para mim
vergonha e gozação o dia inteiro.
8

Então, eu disse: Não me lembrarei dele e não falarei
mais no seu nome. E (isto) se tornou no meu coração
como fogo queimando, grudado nos meus ossos. E eu
me esforço por aguentar, mas não consigo.
9

Pois ouvi a murmuração de muitos – horror por todos
os lados. Denunciem! Denunciem ele. Cada pessoa da
minha paz estão à espeita da minha ruína. Talvez ele se
deixe enganar. Então nós o dominaremos e tomaremos
nossa vingança (contra) ele.

10
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Mas YHWH (está) comigo como um guerreiro poderoso, por isso meus perseguidores tombarão e não
conseguirão (nada). Ficaram muito envergonhados, pois
não foram compreensivos. Vergonha de eternidade que
não será esquecida.

11

E YHWH dos Exércitos prova o justo, vê rins e coração. Eu verei a tua vingança contra eles. Pois a ti confiei
a minha causa.

12

Cantai a YHWH, louvai a YHWH, ele arrancou a vida
do pobre da mão dos maus.

13

3.2 Estrutura e padrão literário
Nos vv. 7-10 o profeta apresenta uma série de exclamações.
Elas expressam a mais profunda miséria humana. Nos vv.11-13
há uma explosão de confiança e louvor a YHWH. Estes dois elementos, aparentemente contraditórios, estão na raiz do gênero
literário do texto.
Quanto ao gênero, a unidade dos vv.7-13 se identifica,
logo à primeira vista, como uma clássica lamentação do
indivíduo. ... O que nos leva a enquadrar os vv.7-13 entre
as lamentações do indivíduo são os seguintes fatores: o
conteúdo e a atmosfera toda, que nos revelam um indivíduo lamentando-se diante de Javé por causa de uma
adversidade sofrida (no caso, ameaça de inimigos); a
linguagem, que, no entanto, no nosso caso é muito mais
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violenta do que em qualquer outro exemplar deste gênero;
e a estrutura” (KIRST, 1984, p.145).

A explicação para a ruptura entre o v. 10 e v.11 se explica pelo
lugar vivencial da lamentação do indivíduo. Ocorre que entre
uma parte e outra tem lugar uma palavra do sacerdote. A segunda
parte corresponde à resposta da pessoa que lamenta à palavra
do sacerdote, garantindo o atendimento por parte de YHWH.
A pessoa que lamenta expressa sua confiança na intervenção de
YHWH depois que o sacerdote lhe havia anunciado o oráculo.
Em geral, a lamentação é composta por duas partes. Primeiro,
a lamentação propriamente dita. Nesta são feitas alusões à situação do suplicante e expressada a súplica. Depois, a certeza do
atendimento. Entre uma e outra parte tem lugar a palavra do
sacerdote. Chama atenção que neste texto de Jeremias a súplica
é substituída pela acusação a YHWH (KIRST, 1984, p.146).
A pergunta é se de fato Jeremias foi ao templo fazer a lamentação diante do sacerdote. Segundo Kirst (1984, p.147), é difícil
acreditar que Jeremias tenha ido buscar consolo junto ao templo.
O profeta apenas se vale de uma forma tradicional da linguagem
cúltica para expressar por escrito sua experiência com YHWH.
Na estrutura do texto, como já foi observado anteriormente,
podem ser identificadas duas partes:
vv. 7-10 a lamentação, alusões à situação e acusação a YHWH;
vv.11-13 a certeza do atendimento.
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3.3 Do lamento à acusação (vv.7-10)
A estrutura desta primeira parte do texto apresenta a seguinte
disposição:

v.7a		

acusação

vv.7b-8

descrição da situação:

		

- bullying (psíquico)

		

- tortura (físico)

v.8b

razão do sofrimento

v.9

tamanho do drama

v.10		

abandono total.

Jeremias inicia sua lamentação contra YHWH com palavras
duras, inconcebíveis para um desabafo. O verbo empregado
(pth) expressa o sentido de deixar-se enganar, ludibriar. Também
empregado em Deuteronômio (11.16), no contexto da adoração
a outros deuses, e em Jó (31.25-28), onde quem se engana é o
coração, que por ingenuidade se deixa ludibriar com facilidade
(5.2). Na língua portuguesa falta uma palavra mais adequada para
traduzir o sentido do verbo (pth), que beira a uma mistura entre
“seduzir” e “conquistar”, algo como “seduistar”.
O emprego do verbo no tronco piel ajuda a compreender o
sentido dado por Jeremias ao termo. Em Provérbios (1.10; 16.29)
é empregado para falar da inclinação para o mal. No Êxodo
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(22.15) diz respeito à sedução de uma virgem. Em Oseias (2.16)
o verbo é empregado para dizer como Deus se relaciona com
Israel. Outros empregos também estão relacionados com a ideia
de enganar, “passar a conversa” por meio de palavras que enganam (Jz 14.15-16; 2Sm 3.25; Sl 78.36). Em Ezequiel (14.9), 1 Reis
(22.20-22) e 2 Crônicas (18.19-21) é empregado para falar de Deus
enganando os falsos profetas.
Portanto, o emprego do verbo pth no tronco piel tem como
significado básico “seduzir, conquistar” algo ou alguém para o mal
por meio de palavras. A exceção é Oseias (2.16) onde se trata de
uma sedução para o bem e Jó (31.25-28), onde não são empregadas palavras, mas a beleza e a riqueza, e para o mal e a perdição.
Kirst (1984, p.149) expressa o sentido do verbo na seguinte
paráfrase: “Tu, Javé, me passaste na conversa; tu Javé, me seduziste como qualquer machão seduz uma mocinha ingênua; tu te
aproveitaste de mim, da minha ingenuidade; tu me enganaste
com palavras falsas, enganosas, para me prejudicar”.
A sequência do texto é praticamente um desdobramento
desta afirmação inicial. De imediato o profeta se vale do mesmo
verbo, agora no tronco nifal. Com esta nova forma verbal Jeremias
expressa toda sua indignação: “e eu me deixei seduzir/conquistar”.
Algo como: “e eu, um perfeito idiota, ingênuo, me deixei convencer, caí na lorota”. Esta forma verbal expressa toda a amargura e
resignação do profeta. Ela também vem carregada de um misto
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de culpa, por não ter reagido, por ter sido “fraco” demais para
fazer frente à investida ludibriadora de YHWH.
Da imagem da sedução/conquista ingênua, o profeta parte
para a imagem da luta. Agora entra em cena o verbo hebraico
hzq, cujo sentido básico é “ser forte” no sentido de usar de violência contra algo ou alguém, “violentar”. A estrutura frasal é a
mesma da parte anterior do versículo: “tu me violentaste” (hzq),
“e venceste” (vatukal).
Se na parte anterior do lamento Jeremias inclui uma espécie
de autoacusação, agora o sentido está mais para a indignação, para
o inconformismo e revolta com a situação. Uma certa dose de
ironia pode ser percebida na expressão “e venceste”. Que vitória?
Que grande vitória! Na queda de braço entre Jeremias e YHWH,
YHWH venceu. Mais ou menos dizendo: “grande coisa!”
Para completar o quadro, como se não fosse o suficiente ter
sido seduzido/conquistado, ter sido violentado e vencido numa
luta absolutamente desigual, numa relação de forças desproporcional; Jeremias agora é alvo da ridicularização de todos. O
dia inteiro sofre bullying. “Tornei-me uma risada”, literalmente,
expressa toda humilhação a que o profeta está sujeito. “Todo
mundo” “tá tirando sarro” de Jeremias o tempo todo. Seus próprios compatriotas estão gozando da cara dele.
Na primeira parte do versículo, v.7a, Jeremias se reporta
evidentemente à sua vocação, em especial, 1.4-10.
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Tudo aquilo, 1.4-10, o chamamento de Javé, a resistência de Jeremias, a quebra da resistência por parte de
Javé – tudo aquilo é colocado agora como um ato de
violação de Javé contra um Jeremias ingênuo e indefeso
(KIRST, 1984, p.150).

Se na primeira parte do versículo (v.7a) Jeremias se reporta
à vocação, na segunda (v.7b), o profeta descreve a reação de seus
compatriotas. O anúncio do juízo e o chamado ao arrependimento que proclama somente lhe trazem desprezo e gozação. As
palavras que YHWH colocou em sua boca (1.9) apenas o ridicularizam, causam risada nos ouvintes e não são levadas a sério.
Na continuação diz Jeremias: “Pois sempre que eu falo, eu
grito: Violência! Opressão! eu berro”. O v.8 continua a descrição
da situação à qual o profeta está exposto. Se na primeira parte
da descrição (v.7b) a questão gira mais em torno do sofrimento
psicológico, aqui sobressai o sofrimento físico. Portanto, Jeremias
é duplamente penalizado. Seu ministério profético lhe rende um
sofrimento em dobro. Sofre física e psiquicamente.
A explicação para tanta dor vem na segunda parte do v.8. O
motivo do desabafo do profeta é a palavra de YHWH. “Pois a
palavra de YHWH tornou-se para mim vergonha e gozação o
dia inteiro” (v.8b). A resposta ao que acontece com a palavra
de YHWH pode ser encontrada em Jr 17.14-18. Nesta confissão,
especialmente no v.15, Jeremias diz explicitamente o que o pessoal
está se perguntando, a saber: “Onde está a palavra de YHWH?
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Que se cumpra!” Eis o nó da questão. Jeremias é chamado a anunciar uma palavra, porém esta palavra não se cumpre. Ou seja, ele
tá fazendo papel de bobo. Caso a palavra se cumprisse, Jeremias
estaria numa boa. Como ela não acontece, o profeta está na pior,
sofre gozação de todo mundo a todo instante.
A profundidade e complexidade do drama vivido por Jeremias
aparece no versículo seguinte. O v.9 dá a entender que o profeta
tem diante de si uma saída fácil: simplesmente mandar YHWH
“plantar batatas”. Contudo, a coisa não é assim tão simples. Esta
saída pela “tangente” não é uma alternativa possível. Simplesmente
porque o profeta percebe que não pode mais escapar de YHWH.
No momento em que Jeremias pretende dar o passo mais
fácil, deixar Javé de lado, esquecê-lo, deixar de falar no
seu nome, deixar de proclamar a palavra que lhe traz
frustração e sofrimento, abandonar o ministério de profeta, não “falar mais no seu nome”, naquele momento, ele
percebe que isso não é mais possível (KIRST, 1984, p.151).

Ao perceber que YHWH lhe fisgou de tal maneira que não
há mais como se desvencilhar da fisga (15.17), e que ainda assim
anseia profundamente fugir da missão que havia recebido, o profeta passa a conviver com uma tensão insuportável. Jeremias é
atingido em cheio: “E (isto) se tornou no meu coração como
fogo queimando, grudado nos meus ossos. E eu me esforço por
aguentar, mas não consigo”.
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Por mais que o profeta procure suportar seu próprio coração
ardendo em chamas, sua capacidade de resiliência está comprometida. Neste drama vivido por Jeremias reside a ambiguidade de
toda pessoa vocacionada para a causa de YHWH. Por mais que
procure debandar, por mais frustrada que seja a missão, a fuga
não é possível. Aquilo de que Jeremias quer fugir não permite
ser deixado para trás. “A palavra que o profeta pretende ignorar
não se deixa esquecer e arde como fogo nos seus ossos” (KIRST,
1984, p.152).
Ao dizer “mas não consigo” (velo ukal), Jeremias confessa toda
sua fraqueza. Aqui a contradição alcança seu auge. Quer, mas
não pode, não consegue. Sabe que precisa fugir, mas não encontra como fazer a fuga. Como não consegue se livrar da situação,
precisa continuar profeta. Jeremias aqui lembra a ostra que ao
não conseguir se livrar do grão de areia que a incomoda, passa a
se ocupar com ele e o transforma numa pérola.
O próximo versículo continua com o detalhamento daquilo
que havia sido dito no v.8: violência e opressão. Segundo Kirst
(1984 p.152), caso a expressão “violência e opressão” (hamas
vasod) seja compreendida como uma “exclamação solta no meio
da lamentação do profeta”, então o sentido da mesma poderia ser
“horror de todos os lados”.
De fato, Jeremias se sente acuado. Há um clima no ar. Ele
sente que estão conspirando contra ele. Está sendo delatado e as
denúncias contra sua pessoa são infundadas. Certamente o lado
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mais dramático da situação do profeta vem da constatação de
que os próprios aliados estão contra ele. É o chamado fogo amigo.
Quem seriam estas pessoas? Com a palavra “Cada pessoa
da minha paz estão à espeita da minha ruína” expressa as pessoas mais íntimas do profeta. Destes íntimos vem a conspiração.
Traição pura! Ao usar a expressão “da minha paz” (shalom) o texto
está falando de pessoas com quem Jeremias tem uma relação íntegra. E esta é sua maior angústia, sua dor mais doída. Justamente
daqueles de quem mais espera apoio, recebe desprezo. Todos, sem
exceção, lhe deram as costas. Além de completamente abandonado, largado às moscas por YHWH, agora também é deixado
pelas pessoas que mais poderiam lhe dar suporte nesta hora. Da
missão recebida só resta perseguição e abandono. Jeremias está
relegado à própria sorte.
Como se não bastasse o abandono, seus amigos ficam na
espreita aguardando sua derrocada final (v.10b). Aguardam, como
que ansiosamente, a desgraça fatal. Realmente, diante de uma
situação destas, não resta outra alternativa a não ser lamentar.
E lamentar diante de YHWH. Como se diz por aí: “é pra acabá!”
Os vv.7-10 resumem bem a situação chocante diante da qual
o profeta se encontra. Nada poderia ser mais dolorido. O mais
chocante da história é verificar que são palavras que brotam do
desabafo de um profeta, de uma pessoa comprometida com a
missão que recebeu. O porta-voz de YHWH, o servo de Deus,
o mensageiro escolhido, fala nestas palavras. “A situação que
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Jeremias descreve em sua lamentação não é nada exagerada.
Jeremias não está fazendo tempestade em copo de água. Temos
indícios seguros de que ele realmente experimentou o que relata
aqui. ... Jeremias esteve às portas da morte. E não foi a única vez”
(KIRST, 1984, p.154).

3.4 Da confiança ao louvor (vv.11-13)
O v.11 apresenta uma atmosfera totalmente diferente da
lamentação dos versículos anteriores. Agora o assunto é gratidão e louvor. Por um lado, esta mudança pode ser explicada pelo
próprio gênero literário utilizado pelo profeta. Faz parte da lamentação do indivíduo esta forma de se expressar. Agora seria a hora
do profeta escutar o anúncio do sacerdote. Porém, como nossa
lamentação é um recurso retórico, o texto passa diretamente da
lamentação para o louvor.
A pergunta que não quer calar clama pelas razões que levaram
o profeta a expressar este louvor.
Felizmente estamos em condições de responder a esta
pergunta, com o auxílio de 15.10-21. Naquele texto temos
outra das Confissões de Jeremias, manifesta também no
gênero de lamentação do indivíduo. Naquela Confissão,
a lamentação propriamente dita vai até o v.18. E, em
seguida, ocorre uma palavra de Javé, introduzida por
uma fórmula do mensageiro. ... Em analogia, é isso que
devemos pressupor entre os vv.10 e 11 do nosso texto: a
ocorrência de uma palavra de Javé (KIRST, 1984, p.155).
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Resta saber o que Jeremias teria ouvido de YHWH depois
da sua lamentação e que despertou nele as palavras de louvor
dos vv. 11-13. Embora o texto de Jr 20.7-13 não nos ofereça uma
resposta, o capítulo 15 pode nos dar uma luz nesta busca. Em
Jr 15.19-21 há uma resposta de YHWH a uma outra lamentação
do profeta.
Na reposta desta confissão Jeremias é confrontado com sua
vocação. Em Jr 15.19 YHWH pede para que Jeremias seja “sua
boca”. No v.20 segue uma palavra de promessa: “E eu te porei
contra este povo como forte muro de bronze; eles pelejarão contra
ti, mas não prevalecerão contra ti; porque eu sou contigo para te
salvar, para te livrar, diz o Senhor”. O v.21 ainda completa: “E arrebatar-te-ei da mão dos iníquos, e livrar-te-ei da mão dos cruéis”.
Desta palavra pode–se concluir que, mesmo que na passagem
da lamentação (vv.7-10) para o louvor (vv.11-13) de Jr 20 não
ocorra a palavra explícita de YHWH, em analogia ao que ocorre
na confissão do capítulo 15; Jeremias recorre às palavras de sua
vocação (1.1-4, 17-19) para dar o salto do lamento à confiança.
Esta inferência pode ser confirmada pelo início do v.11,
quando o profeta diz: “mas YHWH (está) comigo como um
guerreiro poderoso” (k’guibor iariz). A expressão “mas YHWH
(está) comigo” (veyahveh ‘oti) é uma alusão ao texto de Jr 1.8: “Não
temas diante deles; pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor”.
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O v.11 segue descrevendo as consequências desta confiança do
profeta na presença de YHWH. A consequência mais imediata é a
derrota de seus inimigos: “por isso meus perseguidores tombarão
e não conseguirão (nada)” (v.11b). Agora são os inimigos que
tombam e caem na vergonha. Para Jeremias, o “feitiço virou contra o feiticeiro”. Ao não conferir validade às palavras de Jeremias,
seus acusadores caíram em descrédito diante de Deus. Como diz
o ditado popular, “bala trocada não dói”. Aqui há uma inversão
de papeis. Agora a vergonha e a derrota estão do outro lado.
No v.12 é apresentada uma característica de YHWH que
reforça confiança do profeta. Diz o texto: “E YHWH dos Exércitos
prova o justo, vê rins e coração”. Sim, YHWH prova o justo (sadiq).
Além disso, perscruta o íntimo do ser humano (v.12b). Nada lhe
fica oculto. Rins e coração remete aos dois órgãos internos mais
importantes do corpo humano. A expressão “rins e coração aparece cinco vezes na Bíblia Hebraica, sendo três ocorrências em
Jeremias (Sl 7.10; 26.2; Jr 11.20; 17.10; 20.12). Na compreensão
hebraica, os rins são a sede da consciência (Sl 16.7). O rim é
também o órgão do julgamento correto (WOLFF, 1983, p.96).
O coração é compreendido “como órgão central, que possibilita a mobilidade dos membros” de um corpo. Por isso, trata-se
de um órgão vital, decisivo e central, embora inacessível e oculto
no interior do corpo, de modo que se encontra em oposição à
aparência externa (WOLFF, 1983, p.62ss).
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De fato, somente diante de Deus o coração do ser humano
não pode ficar oculto. Como sede das disposições do ânimo como
alegria e aflição, mas também como espaço dos desejos e das
imaginações ocultas, expressa os anelos mais profundos da alma
do ser humano, pois nele também se processa a compreensão e a
consciência permanente (WOLFF, 1983, p.69).
O termo “justo” é recorrente na literatura profética. “É aquele
que se comporta corretamente dentro de uma certa relação em
que se encontra, corresponde às exigências de tal relação” (KIRST,
1984, p.156). Jeremias se entende com o justo da hora. Nesse
sentido, se YHWH está com Jeremias, seus inimigos, mais cedo
ou mais tarde, haverão de pagar o preço. Não se trata de uma
vingança do profeta. A vingança é de YHWH mesmo, pois ao
perseguirem o mensageiro de YHWH, por causa de sua palavra,
assumem a postura de inimigos de Deus.
Ao ser perseguido e humilhado defendendo a causa de YHWH,
a causa do profeta deixa de ser sua própria causa e passa a ser a
causa daquele em nome de quem fala. Por isso, a defesa não é a
defesa do profeta, mas a defesa daquele que em última instância
está sendo acusado. Ao investir contra Jeremias, seus desafetos
estão investindo contra YHWH. A ele cabe tomar providências.
Ao dizer “Eu verei a tua vingança contra eles. Pois a ti confiei a
minha causa” Jeremias não está querendo se vingar. Assim como
já havia acontecido anteriormente, agora novamente recai sobre
seus acusadores o sofrimento que estes lhe haviam infringido.
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A luta (rib) assumida por YHWH diante do tribunal deixa
Jeremias confiante de que a vitória não consiste na sua derrota.
Por fim o v.13 se vale de uma terminologia típica da lamentação individual recorrente em vários Salmos (Sl 22.23ss; 35.27ss;
52.11; 107.32; 109.30). Com as palavras “Cantai a YHWH, louvai a
YHWH, ele arrancou a vida do pobre da mão dos maus”, Jeremias
externa toda sua explosão de alegria. Não obstante empregar uma
terminologia típica do gênero de lamentação, o profeta lhe confere
uma pitada de experiência pessoal ao dizer; “arrancou a vida do
pobre da mão dos maus”. Ele que havia sido vocacionado para
“arrancar e derrubar” (Jr 1.10) agora se vê na contingência de ser
o pobre (ebyon) arrancado da mão dos maus (raim).
Em suma, tanto na queixa dos vv.7-10 como no louvor dos
vv.11-13, Jeremias coloca diante de Deus toda sua confiança de
que a vocação à qual foi chamado não cairá em descrédito. Sua
missão, todo seu drama interior, a sorte de seus desafetos e tudo
o mais que a história tem a revelar, em última instância, estão
nas mãos de YHWH.
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Considerações finais
As confissões sempre desempenharam e continuarão a
desempenhar uma função social ímpar na sociedade humana.
Seja diante de Deus ou dos humanos, além de reveladora, toda e
qualquer confissão é também uma libertação.
No caso das confissões de Jeremias, trata-se de um recurso
literário para expressar o paradoxo da experiência vivida pelo
profeta. Por um lado, está comprometido com a causa de YHWH.
Por outro, embora não seja sua, esta causa lhe proporciona os
maiores transtornos, tanto psíquicos, quanto físicos.
A confissão de Jeremias do capítulo 20.7-13, expressa a
situação de sofrimento e abandono do profeta. Aquele que havia
recebido a missão de YHWH de pregar o juízo ao povo (1.13-16)
e chamar este povo ao arrependimento (7.1-15) agora se vê diante
da total frustração do empreendimento. Além de ter que anunciar
uma mensagem que não era sua, que lhe foi “imposta” (Jr 1), a
palavra proclamada o conduz a uma situação ridícula, até mesmo
diante das pessoas que lhe são mais próximas. O que anuncia não
ocorre e ele passa por falso profeta. Cai em descrédito (17.15).
Esta situação o coloca diante de um quadro vexatório: gozação e
bullying, delação e perseguição.
Como não poderia ser diferente, Jeremias se volta para Aquele
que o havia “colocado na fria”. Diante de YHWH acusa aquele que
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o vocacionou. “Coloca Deus como o sedutor, que se aproveitou
do ingênuo, para então abandoná-lo à gozação e perseguição dos
inimigos” (KIRST, 1984, p.158).
Qualquer semelhança da experiência de Jeremias com a missão exercida por personagens históricos de nosso tempo não é
mera coincidência. O ponto de afinidade está na missão em favor
do povo carente e necessitado que clama por justiça e direito.
Assim como Jeremias havia recebido a missão de conduzir sua
gente ao caminho de YHWH, quem quer que se proponha a assumir semelhante missão, terá diante de si uma experiência similar
à vivida pelo profeta. Jesus que o diga!
O que já era desesperador para Jeremias se agrava ainda
mais com a constatação de que, por mais que se esforce, não
consegue mais se desvencilhar da causa com a qual está comprometido. Aqui entra o Getsêmani de Jeremias. É a hora da
prensa, da pressão. Diante da aporia na qual se encontra, não
resta outra alternativa senão voltar-se para aquele que o havia
despertado, YHWH. Lançado às cordas do ringue, Jeremias se
coloca diante de YHWH.
É diante deste cenário de derrota total, de cruz, que Jeremias
encontra o fio da meada para dar a volta por cima. Ao lembrar outra vez da sua vocação, encontra o elo da corrente de
que necessitava para alinhavar seu desespero. Assim como diria
Paulo alguns séculos depois, “se Deus é por nós, quem será contra
nós?” (Rm 8.31), Jeremias faz a experiência do Emanuel, do Deus
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conosco e diz: “Mas YHWH (está) comigo”. Ele não apenas está
com Jeremias, mas é “um salvador poderoso”. Aqui “Jeremias
encontra forças para erguer-se outra vez, na certeza de que luta
pela causa de Deus e de que Deus levará esta causa, que é de
ambos, a bom termo” (KIRST, 1984, p.158).
Diante de cenários como o que passa a ser vislumbrado no
horizonte do Brasil e da América Latina em nossos dias, é desafiante ouvir as palavras da confissão de Jeremias. A compreensão,
tantas vezes expressa, de que “nada pode nos separar do amor de
Deus revelado em Cristo Jesus” (Rm 8.35) precisa ser proclamada
para fazer eco à resistência e resiliência que nossos tempos exigem.
A confissão de Jr 20.7-13 é uma afirmação de que a militância
continua. A causa do justo jamais será uma causa derrotada.
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“Buscai o bem da cidade!”
(Jr 29,4ss)1, 2

E

m dias liturgicamente importantes costumamos confessar nossa fé com o Credo Niceno, mais extenso do que

o costumeiro Credo Apostólico. No Credo Niceno, formulado
em Constantinopla em 381, consta: “Cremos no Espírito Santo...
que falou pelos profetas.” A expressão “falou pelos profetas”, que
já se encontra no Novo Testamento (Hb 1,1), foi considerada
tão importante que foi incluída no Credo – principalmente por
causa das promessas dos profetas (cf. Rm 1,2). Assim, a fé cristã
reconhece que o Deus que atuou pelos profetas é o mesmo que
atuou em Jesus e continua atuando hoje. E, ao confessar o Credo,
concordamos com isso.

1

Prédica na Igreja da Universidade de Bonn/Alemanha.

Werner H. Schmidt foi professor de Antigo Testamento em diversas
universidades alemãs, por último na cidade de Bonn; é autor de inúmeras publicações na área; foi mentor de doutorado de Nelson Kilpp, de 1982 a 1987, na
Philippsuniversität de Marburg. Reside atualmente em Meckenheim, Alemanha.
2
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A carta de Jeremias
Um reconhecimento como esse os profetas nunca tiveram
em sua própria época. Não se reconheciam nem se aceitavam
seus ditos de desgraça e juízo; mas tampouco se aceitavam suas
promessas de salvação. Isso vale especialmente para Jeremias. O
profeta escreve uma carta de Jerusalém aos que viviam no exílio babilônico. O grupo de destinatários (2Rs 24,14) compõe-se
da elite dominante deportada dez anos antes da destruição de
Jerusalém. O templo, portanto, ainda estava de pé na ocasião.
Geralmente o profeta se comunica diretamente com as pessoas
através da palavra falada (viva vox). Aqui, ele tem que escrever por
causa da distância que o separa dos destinatários. Que Jeremias
escrevia também se atesta em Jr 32,10, onde o profeta assina um
documento. Com a conclamação dos exilados a se instalarem
no país do exílio, a carta pretende ser estímulo e promessa: o
agir individual de cada pessoa exilada redundará no bem-estar
da coletividade. Por causa dessa carta, no entanto, Jeremias é
“endedurado” – por escrito – a um sacerdote do alto escalão do
templo de Jerusalém. A acusação (v.28) acrescenta algo que, na
carta do profeta, talvez se possa ler apenas nas entrelinhas, revelando, assim, sua intenção: “Há de durar muito o exílio!” Para os
exilados, a exortação jeremiânica: “Edificai casas...” tem um sabor
amargo, pois ela contradiz seus desejos, a saber, retornar o mais
rápido possível à pátria. Para eles, as exortações não são palavras
de consolo, mas palavras descabidas.
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O termo exílio também tem um significado teológico. Já cedo
(cf. Jr 6,14 entre outras), Jeremias se dirige a sacerdotes e profetas
com a mensagem: “Não há paz/salvação”. Essa percepção contém
dois aspectos. De um lado, é uma denúncia incisiva da sociedade
de sua época, como se depreende, por exemplo, da ordem aos contemporâneos do profeta: “Percorrei as ruas de Jerusalém... buscai
nas praças se existe um só que pratique a justiça, que busque a
verdade” (5,1). De outro lado, é o anúncio de um futuro sombrio.
O profeta que, na carta, estimula a constituição de famílias tem
que permanecer, ele próprio, solteiro, sem família – para anunciar
simbolicamente (16,2ss) uma época futura sem festa, sem alegria,
sem comunhão. Por causa de sua mensagem, o profeta é perseguido e preso; por causa de sua crítica ao templo (26), ele corre
risco de vida – assim como, bem mais tarde, Jesus e Estêvão. Os
anúncios do profeta se concretizaram ainda antes de sua morte.
Talvez possamos usar uma expressão – que o próprio profeta,
no entanto, consideraria inadequada: “a história lhe deu razão!”
Mas Jeremias certamente não conceberia a história como sujeito.
A carta se dirige àquelas pessoas que pela deportação já experimentaram e continuam experimentando a falta de salvação. A
salvação prometida na carta pressupõe a experiência de desgraça
passada e ainda existente. E a carta é formulada como fala divina
(“Assim diz o SENHOR”). Se levarmos a sério essa indicação de
remetente, temos que afirmar: Deus concretiza os anseios humanos de modo diferente do que as pessoas esperam.
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Um hino de Martim Lutero diz: “A palavra é desprezada
como se mentira fosse”; “ensinam o que é falso e vão, fruto de
sua esperteza” (EG 273,1-3)3. De forma semelhante, o profeta
Ananias (Jr 28) despreza a seriedade do momento e o desastre
iminente percebidos por Jeremias. Também os versículos após
a carta (29,8s) – que ainda fazem parte do texto previsto para
pregação – advertem contra os profetas que rejeitam a luminosa
certeza de Jeremias. Esses profetas presumivelmente ainda atuavam após a catástrofe que acometeu Judá e Jerusalém. Trata-se,
portanto, de uma controvérsia atual com os chamados profetas
“da salvação”. Estes se apegam a pressupostos que, para Jeremias,
já não existem ou se tornaram questionáveis.
Seriedade do momento – falsos profetas com anúncios que
minimizam os problemas. Isso não lembra discussões de nosso
próprio tempo? Basta o exemplo da mudança climática: ainda há
quem não reconhece ou não quer reconhecer os sinais do tempo!

Os motivos da carta
Gostaria, agora, de enfocar alguns detalhes da carta. Distingo
três motivos: O primeiro: as admoestações de 29,5s não são por
demais corriqueiras e, portanto, óbvias? Na verdade, são mais
profundas do que aparentam ser. Já Amós anunciou (Am 5,11):

3

Evangelisches Gesangbuch - hinário da Igreja Evangélica da Renânia.
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“Construístes casas, mas não as habitareis!” O pano de fundo das
admoestações são, portanto, as ameaças proféticas confirmadas
pela catástrofe. Seja em nossas próprias lembranças – que às vezes
nos perseguem noite adentro – seja nas notícias transmitidas diuturnamente pela televisão: diante de nossos olhos estão as graves
consequências das guerras: o fruto de nosso trabalho é destruído,
todo esforço foi em vão!
A carta de Jeremias pressupõe outra situação. As exortações
aparecem aos pares: não só o agir, mas também a consequência
do agir; não só o construir, mas também o morar; não só o plantar, mas também o colher; constituir família e, assim, olhar com
confiança para dentro do futuro distante. Tudo isso pressupõe a
paz. A relação alterada ou destruída entre o agir e seu resultado
(causa e efeito) está novamente restabelecida. Nisto reside a promessa: o que acontece diária e naturalmente em nossa vida não
é algo óbvio, mas fruto da bênção. Dito de outra forma: só como
tal nosso agir tem sentido.
O segundo: o termo paz, pressuposto nos processos normais da vida, está expresso em 29,7. O objetivo da carta, afinal,
visa à paz, vai além do bem-estar individual: “Buscai o bem/
shalom da cidade!” “Buscar o bem da cidade” tornou-se o lema
da diaconia e da ética social cristã. Assim, o texto veterotestamentário pode tornar-se diretriz; pode ser estímulo e orientação.
Podemos associar este “bem/bem-estar” a não poucas instituições
que se tornaram vitais para muitas pessoas: creches, hospitais,
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ancionatos, casas de acolhimento, o trabalho com marinheiros e
migrantes. Para tanto são necessárias responsabilidade política,
reflexões maduras e cooperação.
Algo semelhante ocorre com o mandamento de honrar os
pais. Este mandamento não se destina, no Antigo Testamento, a
crianças, mas a pessoas adultas. Trata-se da preocupação de como
deve acontecer esse honrar os pais idosos. Como posso, da melhor
forma possível, cumprir esse mandamento?
Em Jeremias também se pode entrever um aspecto crítico:
shalom não depende de Jerusalém/Yerushalem nem se restringe ao
local geográfico onde a tradição do shalom está em casa, onde – de
acordo com o Salmo 85,11 – “a justiça e a paz/shalom se beijam.”
Também no cristianismo houve diversos movimentos que acreditavam estar mais próximos de Deus. O distanciamento do templo,
que veio de mãos dadas com sua crítica, levou Jeremias a algumas
conclusões: a presença de Deus, o agir divino deixou de estar restrito geograficamente – ele também está presente junto a orantes
em lugares distantes – sob domínio estrangeiro e sem templo. Os
exilados não somente estavam distantes da pátria, mas também se
sentiam “distantes do SENHOR” (Ez 11,15; cf. Sl 137,4; Is 40,27).
Jeremias reconhece que Deus está presente com suas promessas
também em distante solo estrangeiro. Expectativas de restauração da grandeza nacional – Estado, monarquia e templo – não
fazem parte do anúncio jeremiânico. Promete-se uma vida normal
dentro do espaço de vida que se tem. Faltam, aqui, sentimentos
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de ódio ou vingança do inimigo. Em vez de confronto ou uma
existência lado a lado, busca-se a convivência.
O terceiro: a carta ainda contém um crescendo. Deus está
aí não somente na terra estrangeira, mas também para a terra
estrangeira. As admoestações que objetivam o bem-estar culminam na intercessão pelos opressores. “Buscai o bem da cidade!”
está relacionado, em Jeremias, com o poder estrangeiro. O que
aconteceu é entendido como obra de Deus: “Buscai o bem da
cidade, para onde eu vos desterrei!” A comunidade não deve
permanecer centrada em si nem armar-se para a defesa, mas deve
romper muros e ultrapassar fronteiras – é isso que se expressa
na intercessão. A percepção de que “sua paz/seu bem-estar será
a vossa paz/vosso bem-estar” possibilita comunhão apesar de
contradições existentes e de duras experiências. O porvir dos
destinatários da carta está intimamente ligado ao que acontecer ao
meio em que vivem. O bem-estar pessoal somente será alcançado
por via indireta, através do bem-estar do meio em que se vive.
Promete-se o bem-estar/a paz como consequência da ordem de
buscar o bem-estar da cidade estrangeira.
Isso pode parecer descabido para nós. Não iríamos antes
querer admoestar o poder estrangeiro para que agisse de forma
humana? Talvez queiramos refletir: que capital estrangeira queremos incluir em nossa intercessão?
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Aspectos gerais da carta
De modo geral, a carta contém vários aspectos: a alegria de
poder usufruir o resultado do próprio trabalho, de poder constituir uma família e participar do bem-estar do país estrangeiro,
a intercessão em favor de outros com a promessa de que Deus
também atende orações fora de casa. Dito de outra forma: o “imanente” está ligado ao “transcendente”, o experimentável ao que
transcende e ultrapassa a experiência, o bem-estar à salvação, o
agir ao confiar.
Com isso ainda não se disse tudo sobre a importância da carta.
Em épocas posteriores à carta, a promessa não se esgota, mas é
levada adiante. Ela cria sua própria história, é reinterpretada para
além de seu contexto original sem perder a ideia básica contida
nos conceitos “bem-estar/salvação” ou “buscar/interceder”. Esse
resultado de reflexão teológica se torna visível também nos conceitos mais abstratos como “futuro” e “esperança”, adicionados aos
verbos concretos. Assim, dentro do mesmo contexto narrativo, os
vv. 11ss dizem – também aqui na forma de fala divina:
Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito...,
pensamentos de salvação/paz e não de desgraça,
para vos dar futuro e esperança...
Se me invocardes e orardes a mim, eu vos ouvirei.
Quando me procurardes, me encontrareis.
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Essa reinterpretação é levada adiante e migra para dentro
do livro de Isaías, onde forma o fim do chamado Dêutero-Isaías
(Is 55,6.8s). Essa palavra, tão conhecida de todos vocês, é, por
assim dizer, sucessora ou neta da carta de Jeremias. Ela fala de
modo genérico e também ousa mencionar os “pensamentos” de
Deus. A contraposição “meus pensamentos não são os vossos pensamentos” aponta para a transcendência de Deus: Deus pensa de
modo diferente! Mas não só! A partir de Jr 29, essa afirmação também significa que os pensamentos de Deus visam à salvação. Eles
determinam o futuro, mas também já marcam o presente: “Buscai
o Senhor, pois ele se deixa encontrar, invocai-o, pois está perto!”
Com seu anúncio de desgraça e de salvação – e até com sua
própria vida – Jeremias confirma a exatidão da afirmação de
Dietrich Bonhoeffer: “no Antigo Testamento, a bênção também
engloba a cruz”.
Por fim, gostaria de voltar ao início. Concordar é um ato
voluntário. Após tentar compreender todas as implicações contidas na carta de Jeremias, podemos nós ainda concordar com a
afirmação: “o Espírito Santo falou pelos profetas?” Eu espero que
a resposta seja “certamente!” – em hebraico: “Amém!”
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A Espiritualidade da Nova Aliança
em Jeremias 31
1

Introdução

A

interpretação da Bíblia, assim como o modo de ser
das igrejas cristãs, a escrita de obras teológicas, os

estilos de vida sociais, está em uma época de transição. Se usarmos um termo apropriado da língua grega antiga pela filosofia
e trabalhado de modo peculiar por Michel Foucault, diríamos
que estamos em uma época de transição entre epistemes2. Uma
transição entre dois modos de pensar o mundo, de pensar a humanidade, de pensar o conhecimento como um todo. Em outro
vocabulário, estamos em uma época de transição paradigmática,

Júlio Paulo Tavares Mantovani Zabatiero, professor de teologia e exegese
bíblica, pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Doutor em
Teologia pela Faculdades EST.
1

Termo grego, com uso consagrado por Michel Foucault para se referir aos modos específicos de cada época da história pensar e analisar a
realidade humana.

2
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entre o paradigma da simplicidade e o da complexidade. E viver
em épocas de transição é desafiador. Transições são marcadas
pelo colapso das certezas antigas e pela dúvida em relação aos
novos modos de ver e viver a vida.
Em tempos de transição, consequentemente, penso que uma
das mais importantes contribuições da leitura da Bíblia é que
ela nos orienta em tempos de incertezas incertas e nos ajuda a
construir incertezas certas. Desejo ler Jeremias sob este manto
da incerteza certa, que os clássicos da teologia e do cristianismo
chamavam de fé.3

Certezas desfeitas
e incertezas certas sobre Jeremias
Começo telegrafando algumas notícias do front da pesquisa
exegética.
(1) Pensávamos que sabíamos com certeza que os profetas
eram o oposto dos sacerdotes4. Sacerdotes eram conservadores,

Não sou especialista em Jeremias. A escolha de um texto deste livro é expressão de meu reconhecimento pessoal da erudição, fé e convivialidade do irmão,
amigo e colega Nelson Kilpp, um exemplo de vida e dedicação ao Evangelho.

3

Na leitura sociológica da Bíblia na América Latina, a oposição entre profetas
e sacerdotes foi construída de forma extremamente acentuada, erro que ora
reconhecemos e devemos tentar superar.

4
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gente do sistema, ritualistas, sem conhecimento de Deus. Profetas?
Profetas, não! Os profetas são homens de Deus, cheios de coragem,
inovadores, antissistema, revolucionários. Entretanto, leitura mais
atenta do texto bíblico revela que os dois maiores profetas de Judá
nos séculos VII e VI a.C. eram, também, sacerdotes. Jeremias, de
uma família de sacerdotes do interior de Judá, Anatote, e Ezequiel,
de uma família sacerdotal da capital, Jerusalém.
(2) Pensávamos que sabíamos que Jeremias era um profeta
deuteronomista (D) enquanto Ezequiel era um profeta sacerdotal (P). Hoje em dia sabemos que D e P não são entidades tão
sólidas quanto imaginávamos, possuem uma fluidez importante.
Pensávamos que sabíamos quantas teriam sido as redações do
livro de Jeremias, mas estamos aprendendo que o jeito dos antigos
judaítas escreverem seus livros ainda escapa ao nosso conhecimento – o livro de Jeremias ainda apresenta desafios significativos
para a pesquisa histórico-crítica.
(3) Sabemos, sob o regime da incerteza certa, que Jeremias
era uma figura complexa, já se disse até que poderia ter sido
esquizofrênico. O livro que recebe seu nome apresenta uma personalidade complexa – Jeremias, emotivo e sensível por um lado,
vivia chorando diante de YHWH; mas por outro lado ousado e
marrento – denunciou o chefe do sacerdócio e o Templo – o que
incluía o próprio rei, chefe maior do Templo e do sacerdócio, foi
preso mais de uma vez e condenado à morte pelo rei de Judá por
subversão e traição; escapou graças a alguns anciãos caipiras que
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lembraram ao rei que no passado outro caipira, Miqueias, havia
anunciado a destruição do templo, e que graças ao seu aviso, o
então rei de Judá, Ezequias, pôde mudar seu comportamento e
evitar o desastre final, embora não tivesse evitado a subordinação
ao poder assírio.
(4) Jeremias, como Ezequiel e outros contemporâneos, foi um
intérprete dos sinais dos tempos, em uma época crucial para o
pequenino reino de Judá. A época em que os assírios, depois os
egípcios e, por fim, os babilônios, cobiçavam seu minúsculo território. Assírios e egípcios levaram um bom dinheiro em tributos e
conseguiram mercenários para seus exércitos. Os babilônios, por
sua vez, destruíram Jerusalém, o Templo, reduziram Judá a uma
minúscula região administrativa de seu império, deportaram os
ricos e poderosos, os sacerdotes e os guerreiros, e deixaram na
terra os mais pobres – ironia das ironias: o Império fez a reforma
agrária que o rei justo não conseguira fazer. E o Jeremias, sujeito
estranho, pregava que os judaítas deveriam se submeter ao domínio dos babilônios. E mais, pregava que o deus de Judá era o
senhor dos exércitos babilônicos. YHWH, deus de Judá, era também deus dos babilônios – obviamente não reconhecido por eles.
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A nova aliança de Jeremias
1 Uma proposta de tradução
Prestemos atenção ao texto. Ofereço uma tradução do texto
hebraico que ressalta os elementos estilísticos e estruturais.
Nesses dias não mais se dirá: Os pais comeram uvas
verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. 30 Cada
pessoa, porém, será morta como consequência de seu
próprio delito. Cada pessoa que comer uvas verdes terá
seus dentes embotados.
29

Aproximam-se dias – oráculo de YHWH – em que
firmarei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma
nova aliança. 32 Não será como a aliança que fiz com seus
pais, no dia em que os tomei pela mão, para tirá-los da
terra do Egito. Eles traíram minha aliança enquanto eu
ainda era esposo entre eles; oráculo de YHWH. 33 Esta é
a aliança que firmarei com a casa de Israel depois desses
dias – oráculo de YHWH – Gravarei a minha instrução
em suas entranhas e no seu coração as escreverei; então
eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 34 Não ensinará mais cada um ao seu vizinho, nem cada um ao seu
irmão, exortando: Conhece a YHWH. Cada pessoa me
conhecerá, da mais insignificante até a mais poderosa –
oráculo de YHWH. Perdoarei o seu delito e de seu pecado
não mais me lembrarei.
31
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Note as expressões indicativas de que Jeremias5 está falando a
respeito de dias de transição: “nesses dias” (v. 29), “aproximam-se
dias” (v. 31), “depois desses dias” (v. 33). Note a profusão de verbos no futuro – 13 nesta tradução – que contrastam com os verbos
no passado – 7. Note, ainda, que a fórmula do dito profético –
“oráculo de YHWH” – é usada três vezes, reforçando a origem e
a autoridade divina da inovação proposta por Jeremias, o sacerdote-profeta-maluco-subversivo-de-Anatote. Esse uso repetido
ressalta a estranheza da mensagem de Jeremias em seu contexto,
de modo que ele apela insistentemente à autoridade divina. Novo
e velho se contrapõem nesta pequena fala de Jeremias. Duas epistemes em confronto. Duas teologias em confronto. Dois mundos
em confronto.

2 O velho mundo
religioso-teológico-político de Jeremias
Mais notícias telegrafadas. O velho mundo em desaparecimento era o mundo rural, do reinozinho de Judá, independente,
protegido por YHWH, o deus de Davi, morador do Templo
em Sião, chefe dos exércitos do rei, abençoador do povo. O
novo mundo nascente era um mundo urbanizado, gente se

“Jeremias”, aqui, não é a pessoa física do profeta, uma vez que há um
amplo consenso relativo à pertença deste texto à escola jeremiânica e não
ao próprio profeta.

5
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acotovelando em poucas cidades, gente sem-terra tendo de
aprender nova profissão, morar em casinhas apertadas, pegar o
ônibus da periferia para o centro. A urbanização fora provocada
pelas seguidas incursões militares estrangeiras que obrigaram as
populações rurais migrarem para as cidades em busca de proteção. YHWH não parecia ser um deus muito amigo do rei, nem
do seu povo.
O velho mundo tinha suas certezas teológico-políticas. Eram
pelo menos três: (1) YHWH escolheu Davi e sua família para
reinar para sempre em Israel (tudo bem que Israel já deixara de
fazer parte do domínio davidida no século IX a.C. e se tornara
província do Império assírio no séc. VIII. A linhagem davídica
reinava apenas em Judá, mas quem se preocupa com exatidão
quando ouve a profecia?); (2) YHWH era o deus do rei de Judá
e, assim, o comandante-em-chefe dos exércitos terrestres do rei
e dos celestes dele mesmo, e olha que YHWH é retratado como
bom de briga nas tradições antigas de Israel e Judá; (3) YHWH
mora no Templo, por isso, Sião será inabalável – montanha da
felicidade, refúgio seguro em tempos de aflição, umbigo do universo. Três certezas certas que se fundiam numa só hipercerteza:
nós somos “filhos do Rei”, nada nos faltará.
O novo mundo nascente, porém, não se dava muito bem com
essas certezas. Desde Ezequias, mais de cem anos antes, o rei de
Judá, descendente de Davi, continuava no trono, mas era servo de
outros reis – da Assíria ou do Egito ou da Babilônia. Nos dias de
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Jeremias, porém, não mais havia um davidida no trono. A primeira certeza foi para o brejo. YHWH era bom de briga, mas os
deuses da Assíria, do Egito e da Babilônia, na ordem cronológica,
eram melhores. O exército de Judá, segunda certeza, foi para o
brejo. Os muros de Jerusalém, que livraram Ezequias da morte,
mas não do tributo, ainda estavam em pé depois das guerras contra assírios e egípcios; o Templo mantinha sua imponência. De
três certezas, uma ainda funcionava – melhor do que nada, e para
quem tem fé, um vale mil... Mas nos dias de Jeremias o Templo
foi destruído, os muros de Jerusalém foram demolidos, quase
metade da população morreu. Terceira certeza – foi para o brejo!
A teologia da corte real de Jerusalém e do sacerdócio do
Templo de Jerusalém caminhava celeremente para a sua destruição – mas como a fé não é vista, a turma do rei e do sacerdócio
ainda dizia: YHWH nos livrará! Entretanto, um sacerdote caipira teimoso e profeta não seguia a maioria. Ele não parecia
ser um camarada de muita fé – para ele, a coisa estava feia e ia
ficar horrorosa, e YHWH era o autor da ruína do velho mundo.
Outro sacerdote-profeta, Hananias, confrontou Jeremias várias
vezes, e a dúvida se estabeleceu: quem era o verdadeiro profeta?
Jeremias ou Hananias? Moral da história: Jeremias está na Bíblia.
Hananias só é lembrado porque Jeremias colocou as discussões
com ele no seu livro.
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3 O novo mundo sonhado por Jeremias
O novo mundo de Jeremias pode ser chamado de Modernidade
Judaíta. Eu sei que Modernidade é coisa recente, de gente racional, de cientistas, de filósofos e cidadãos autônomos e maiores
de idade mental – sem Igreja, sem Deus, sem Autoridade. O
problema é que essa gente moderna é preconceituosa. Jeremias
foi um profeta-filósofo da Modernidade. Vamos voltar ao seu
pequeno texto.
* Lembra-se da profusão de verbos no futuro e do contraste
entre o velho e o novo? Modernidade é o nome que se dá exatamente ao tempo em que o velho é substituído pelo novo, novo que
sempre se renova. Por que não reconhecer a Modernidade judaíta?
* Note quantas vezes aparece a expressão “cada um” e o pronome da primeira pessoa do singular: quinze vezes! Modernidade
é o nome que se dá para a passagem do mundo feudal da coletividade subalterna ao nobre para o mundo capitalista dos direitos
individuais. Por que não reconhecer a Modernidade judaíta?
* Note no texto a inversão da episteme: a nova aliança não
será como a antiga, escrita em tábuas de pedra, mas estará
gravada no íntimo e no coração de cada pessoa. Jeremias está
tirando dos sacerdotes o monopólio da Torá e a democratizando!
Modernidade é o nome que se dá ao tempo em que a autoridade
exterior do dogma é substituída pela certeza interior da razão
pesquisadora do sujeito autônomo. Por que não reconhecer a
Modernidade judaíta?
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* Note no texto a universalização individual da moralidade:
“Cada pessoa me conhecerá, da mais insignificante até a mais
poderosa... perdoarei o seu delito e de seu pecado jamais me
lembrarei”. A responsabilidade ética passa a ser reconhecida como
individual e o perdão dos pecados é um ato direto de Deus – o
que reforça o fim do monopólio sacerdotal – não só sobre a instrução, mas também sobre o perdão. Modernidade é o nome que
se dá ao templo em que os direitos individuais e a igualdade de
todas as pessoas são afirmados como inalienáveis. Por que não
reconhecer a Modernidade judaíta?
Por quê? Porque a Modernidade moderna se define como
o tempo em que não mais se precisa de Deus, que está quieto e
passivo no distante céu transcendental – enquanto a Modernidade
judaíta é fruto da palavra e da ação de Deus “aqui e agora”: note
no texto a tríplice presença da fórmula do dito profético. Porque
a Modernidade moderna se define como o tempo das relações contratuais, mediadas pela instituição estatal – enquanto
a Modernidade judaíta se define como o tempo das relações
da aliança, sem mediação institucional, definidas pela fidelidade: note no texto a linguagem afetiva da aliança. Porque a
Modernidade moderna é enganadora – a autonomia do sujeito
individual só existe para Ricos, Poderosos, Filósofos e Cientistas –
a imensa maioria das pessoas só faz é pagar a conta (tudo bem que
a gente ganha umas coisinhas interessantes – celular, computador,
avião, televisão, DVD, HD...) – enquanto a Modernidade judaíta
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é honesta: esses dias virão – antes deles chegarem, porém, nós
temos de mudar nosso estilo de vida, nossa fé, nossa teologia,
nosso mundo – note no texto como o defeito da velha aliança foi
a traição dos pais e não um erro de YHWH.

Conclusão
Os dois mundos de Jeremias continuam existindo até hoje.
É claro que com novos nomes, novos rostos, novos estilos. Mas
estão ainda entre nós. Como nos tempos de Jeremias, vivemos
uma época de transição. A Modernidade moderna se esgotou,
mas a Modernidade Pós-Moderna ainda não se instalou. O
Cristianismo Moderno se esgotou, mas o Cristianismo Mais-doque-Moderno ainda não se criou.
Acredito que estamos começando a aprender que esses dois
mundos não são cronologicamente sucessivos. Eles coexistem.
Velho e Novo compõem o nosso tempo presente. Injustiça e
Justiça duelam a cada momento. Pecado e Perdão andam lado a
lado. Lei e Graça se alternam em nossos corações. Como construir
o novo? Soprar o espírito da nova aliança na velha. Tão simples,
mas tão difícil. Uma resposta modernamente antiga: “vinho novo
rompe os odres velhos”. Uma resposta modernamente moderna:
Por quê? Porque a Lei é sedutora, o Dogma é tranquilizador, a
Instituição é confiável. Por outro lado, a Graça não tem graça, a
Teologia tira o sono da gente, a Fidelidade não é fiel. Resta crer
em YHWH. Mas, ai de nós! YHWH é do contra!
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“Uma voz que clama no deserto”:
Fé na ousadia de Deus - Mc 1,1-81

M

arcos 1,1-8 é uma parte da introdução do Evangelho
de Marcos, cuja finalidade é apresentar o ministé-

rio de Jesus, o qual se inicia na Galileia e finaliza em Jerusalém.
A declaração inicial do texto: “Princípio da boa-nova de Jesus
Cristo, Filho de Deus” (1,1) introduz o prólogo e o evangelho
como um todo. E, no final, quando Jesus morre, Marcos afirma
novamente: “Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus”
(Mc 15,39). O início do Evangelho revela que Marcos irá tratar
do Deus que age, que cria o inexistente, que faz acontecer desde
o início. A exemplo de Gn 1,1 e Jo 1,1, Marcos expressa como a
primeira comunidade cristã respondeu à pergunta: Quem é Jesus?
O começo do evangelho, a boa nova, é um título que lhe
é apropriado, pois o evangelista Marcos quer relatar para sua

Odete Liber de Almeida Adriano, pedagoga social/teóloga e postulante ao
ministério ordenado da IEAB - Igreja Episcopal Anglicana do Brasil.
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audiência a história da vida terrena de Jesus, que termina com
a sua ressurreição: “Todas as coisas que Jesus começou a fazer e
ensinar até que foi elevado aos céus (Atos 1,1-2). “Evangelho” era
uma palavra utilizada pelas autoridades para anunciar as suas
ações, mas para o evangelista Marcos, “evangelho” são as palavras
e ações de Jesus. Jesus Cristo é o “Filho de Deus” (Mc 1,11; 15,39).
O seu evangelho não vem dos palácios, mas da periferia de Nazaré.
Jesus chama as pessoas a voltarem para Deus. As pessoas podem
retornar a Deus e confiar nas boas notícias. O evangelho é alegria,
não é imposto como o evangelho imperial.

O “evangelho” de Jesus não vem dos palácios
Os primeiros versos do Evangelho de Marcos retomam a profecia do Antigo Testamento e a conduzem ao Novo Testamento,
ao evento do Espírito. O Espírito perfaz o novo! Marcos ressalta
que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a Boa Nova da salvação para
a humanidade. Como o mensageiro antigo (Is 52,7), João Batista
proclama o alegre anúncio que culmina em Jesus (Mc 1,14-15) e
ressoa nas comunidades cristãs como anúncio da mensagem de
libertação ao mundo inteiro (Mc 13,10; 14,9). Jesus está na linha
da profecia! João Batista é o profeta anunciado em Isaías. Restaura
Israel a partir do deserto, como Moisés o fez com o povo que saiu do
Egito, como tinha sido a prática de Elias no Horebe. João Batista, o
profeta, tem seu foco no deserto. Para a história de Israel, o deserto
é símbolo de vida, de resistência, vida nova e restaurada.
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A profecia de João Batista apela à conversão, ao arrependimento. O arrependimento é o eixo da renovação. Desta forma, o
título do evangelho se expande em 1,2-3 com as citações bíblicas
(Ex 23,20; 1,2-3; Ml 3, Is 40,2) que apresentam João Batista e Jesus
como cumprimento escatológico da esperança bíblica. Marcos
relaciona a história de Jesus com o Antigo Testamento, utilizando
a expressão: “Está escrito!” Isso implica uma ação passada com
resultados permanentes e sugere que o escrito antigo não é uma
letra morta e, sim, uma força viva no presente. Jesus é o Filho
de Deus, pois assim “está escrito”. Esta expressão, que se tornou
um atributo referente a Jesus, designa a sua natureza divina e
lhe confere a missão de ser o Salvador da humanidade: Jesus é o
Messias que estava para vir.
A boa nova implica ineditismo, um anúncio nunca antes
ouvido. Mas é também importante para Marcos a afirmação
de que o que sucedeu responde ao plano escatológico de Deus
anunciado nas profecias da Escritura. Na fórmula que vincula a
boa nova com os escritos de Isaías, Deus fala de um modo específico do envio de um mensageiro antes do Messias: “Como está
escrito na profecia de Isaías: Eis que envio o meu mensageiro
adiante você, o qual preparará o seu caminho: Voz que clama no
deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas!”
(1,2-3). Este anúncio direto de Jesus alude também à voz celeste
que somente ele escutará (1,11). Ele indica também a estreita
relação, sem precedentes, entre Jesus e Deus através da forma em
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que as citações do Antigo Testamento estabelecem um paralelo
entre o “caminho de Jesus” e o “caminho do Senhor”.
O deserto era o lugar onde frequentemente se refugiava quem
se sentia à margem do sistema e se punha na oposição. Lá estavam
os essênios, pessoas que romperam com o templo e se consideravam vanguarda do novo povo. Para lá se dirigia quem se
proclamava profeta ou messias e pretendia organizar a resistência
popular. Por lá andavam guerrilheiros (sicários, zelotas) e bandidos. O movimento de João é de protesto e resistência, por isso
foi preso e morto. Herodes o temia. A missão de João é descrita
como preparação para o caminho de Jesus e, na medida em que
o evangelho se desenvolve, João prepara o caminho de Jesus em
sua pregação e martírio. Igualmente, assim como aconteceu com
Elias, João foi perseguido e morto covardemente, mas a palavra
ressurge em Jesus (Mc 1,14-15; 6,16). Jesus foi também perseguido
e assassinado, mas a caminhada da Palavra prossegue com seus
discípulos e discípulas.

Fé na renovada
ousadia de Deus e olhos fixos no futuro
O povo de Deus sempre teve os olhos fixos no futuro, com
esperança na vinda definitiva do Senhor. Marcos nos chama a
olhar à nossa volta e enxergar dentro de nossa história a vinda
de Deus: João é o novo Elias (1Rs 1,8), isto é, a profecia que volta
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a ser proclamada, o povo se reúne e se organiza para recomeçar
como nos tempos do “deserto”, enquanto os poderosos se abalam
por se sentirem desmascarados (Mt 3,7). Ouvir de Elias, de João
e de Jesus é ouvir falar da renovada ousadia de Deus, a ousadia
da liberdade, que não aceita calar-se, nem teme os poderosos do
mundo. A Palavra volta a levantar-se para denunciar os obstáculos
contrários ao propósito de Deus e proclamar que há somente uma
maneira de viver nessa nova realidade: “endireitar” os caminhos,
reconhecer os erros pessoais e coletivos, refazer as relações pelo
perdão, a igualdade e a partilha. Desta forma, o deserto se transforma em larga estrada, em jardim do Senhor.
O ministério de João Batista e o de Jesus têm respaldo nas
profecias. Este matiz escatológico encaixaria bem com as características da figura de João, que era “como Elias”, pois Elias tornou
uma figura escatológica no período tardio do Antigo Testamento.
Elias também pregava uma mensagem de arrependimento
(1Rs 18,21) e está associado com o deserto (1Rs 17,3; 19,3-18) e
com o Jordão (2Rs 2,4-11). Mesmo sem estas conexões com Elias,
a descrição de João Batista tem um sabor escatológico. Suas vestes
de pelo de camelo, o cinto de couro e sua comida de mel silvestre
o situam num estágio de vida primário, que recorda a narração de
Gênesis do jardim do Éden. Estas características edênicas antecipam a história de Mc 1,13, onde Jesus aparece em meio aos
animais selvagens, no deserto. Nestas passagens, a lembrança do
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Éden projeta-se adiante, em direção ao eschaton, já que o tempo
do fim será um retorno ao paraíso.
Mc 1,4 indica o significado da citação da Escritura em 1,2-3,
que fala sobre a “voz que clama no deserto”: identifica-a com
João Batista, que proclama e realiza no deserto um batismo de
arrependimento que conduz ao perdão dos pecados. No mundo
antigo, vários tipos de ritos de purificação eram praticados, mas
a conexão mais direta do rito de João é a que o vincula ao Antigo
Testamento, através do judaísmo. Os sacerdotes purificavam-se
antes de apresentar os sacrifícios, e o povo, caso houvesse contraído alguma impureza, agia da mesma forma. Marcos diz que
João “proclamava um batismo de conversão para o perdão dos
pecados” (1,4b). O texto de Marcos relembra Zc 12,10-13,1, uma
passagem na qual encontramos vários motivos do texto: a imagem da água, conversão, confissão, perdão dos pecados e uma
referência aos habitantes de Jerusalém. O batismo do povo e sua
confissão de pecados derivam da iniciativa escatológica de Deus,
que atraiu toda a Judeia e os habitantes de Jerusalém, levando-os
ao deserto. O deserto desperta a memória do êxodo, da libertação
do Egito e da conversão do povo. João anuncia o juízo iminente
de Deus (Ml 3,10) e realiza um batismo para arrependimento,
como cumprimento da profecia. Ao proclamar o batismo, que traz
a ideia de “meia volta”, propõe um abandono do caminho falso
para andar no caminho de Deus, que é um caminho marcado
pela prática da justiça, do direito e do amor.
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Batismos e rituais de purificações eram práticas comuns no
ambiente dos fariseus e dos essênios. No movimento de João não
são os sacrifícios que purificam do pecado, mas a confissão e o
arrependimento, a mudança de vida. O povo não peregrina em
direção ao templo, mas sai das cidades, como num êxodo, em
direção ao deserto. É como se fosse preciso sair de novo do Egito,
“a casa da servidão”, e, pelo Jordão, entrar na Terra Prometida. Sob
a expressão “remissão dos pecados” está escondida a antiga esperança da “remissão das dívidas” prevista para o Ano do Jubileu
(Levítico 25). O novo tempo anunciado por João é a possibilidade,
com Jesus, de restauração radical da convivência do povo em
sociedade, segundo os ideais da igualdade e da justiça. Para isso
é que se prevê a “imersão” (batismo) no Espírito Santo. Será como
passar pelo fogo (Mt 3,11; Ml 3,2) que purifica e destrói, para que
algo novo possa surgir. Essa novidade era esperada desde o final
do exílio na Babilônia e é dela que falavam profetas e profetisas
no grupo de discípulos de Isaías (Is 40-66).
Mc 1,5-6 afirma que muitas pessoas iam até João com o
objetivo de ouvi-lo e segui-lo. Tem início o movimento de João
Batista, que se tornou muito forte ao lado do movimento de
Jesus, causando muitas controvérsias nos primeiros tempos da
Igreja. E a palavra com a qual ele anuncia a chegada de Deus é
arrependimento. A palavra grega metánoia, traduzida aqui por
“arrependimento” significa mudar de atitude, mudar a direção da
vida, converter-se a Deus. Esse arrependimento é uma mudança
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de rumo na vida da pessoa em todas as suas dimensões. As pessoas que se sentiam tocadas por esse chamado deixavam-se batizar.
Por meio das associações com o dilúvio nos dias de Noé e a derrota dos egípcios no Mar Vermelho, o batismo de João também
lembrava ao povo que o pecado merece um castigo e o arrependimento é o início de uma nova caminhada. João veio anunciando
o batismo de arrependimento. Há continuidade entre o batismo
de João e o batismo instituído por Jesus (Mt 28,19). Ambos eram
símbolos de purificação e visavam à remissão de pecados, mas
não eram idênticos. O batismo cristão é um sinal de iniciação
que indica o relacionamento com Cristo; o batismo de João foi
um rito de preparação para a sua vinda. João anunciava a espera,
Jesus o cumprimento.
As referências a Elias e às características escatológicas da apresentação de João Batista conduzem à descrição da profecia de
João, que anuncia a vinda “daquele que é mais poderoso”, pois se
esperava a chegada de Elias como precursor do Messias no final
dos tempos. Marcos não deixa dúvida alguma sobre a identidade
“daquele que é mais poderoso”, que batiza com Espírito Santo, pois
apresenta a narrativa do batismo de Jesus e o recebimento do
Espírito logo após a profecia. A proclamação do batismo de João
dá lugar ao seu anúncio da chegada da figura central do tempo
final, “aquele que é mais poderoso”. Esta passagem desenvolve o
tema de Mc 1,2-3, mostrando que a função ordenada por Deus a
João Batista era a de preparar o caminho do Messias.
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Deus sabe o caminho que devemos andar
O batismo de João é para arrependimento, mas o batismo
de Jesus confere o Espírito Santo. Jesus reconhece a missão de
João Batista (Mc 11.30; Mt 11.9-10) e se submete ao seu batismo.
Existe aqui o início de dois movimentos que apontam e marcam a
chegada do reino de Deus, com uma diferença fundamental entre
si. João Batista pregava a iminência do juízo e Jesus anunciava
que o Reino de Deus havia chegado. João Batista anunciava a
espera e Jesus o cumprimento. João Batista, o precursor, propõe
a conversão como meio para preparar o caminho do Senhor e
acelerar a chegada de um mundo novo de justiça. Deus caminha
pelo deserto da história, ensinando-nos a endireitar as veredas
através de gestos solidários de amor e paz.
A ação profética é ação denunciadora das injustiças sociais,
políticas, econômicas e religiosas. É hora de dar meia-volta e caminhar na contramão da história. É hora de ir contra as ideologias
dominantes, pois o Reino de Deus é chegado e precisamos vivenciar este momento novo na história da humanidade. Vivemos
entre o “já” e o “ainda não” do Reino de Deus. Isto é, o Reino já
irrompeu com o advento de Jesus, mas ainda não está estabelecido
de forma definitiva. É um tempo marcado por altos e baixos na
caminhada da Igreja e na história do nosso país. Mesmo assim,
somos a esperança de salgar e iluminar a sociedade.
É tempo de recuperar os grandes feitos de Deus. Eles são
fundamentais para a nossa fé cristã e são orientadores para a
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nossa convivência na comunidade e no mundo, em testemunho
e serviço. Recuperar os fatos significa, conforme Isaías, novo fascínio, força e vigor para superar nossos cansaços, desesperanças,
desânimo, vontade de desistir e cultivar nossa fé – esperança no
Senhor. Sempre é tempo de esperança na renovação de todas as
coisas, na libertação das nossas misérias, pecados, fraquezas. É
esperança que nos forma na paciência diante das dificuldades
e tribulações da vida, diante de tantas coisas que afligem nossa
alma e ferem nosso corpo.
É época de não só pensar em coisas, em ter, mas, acima de
tudo, é convite para olhar em direção ao que realmente importa,
ou seja, a oferta da vida com esperança, em Cristo Jesus. É tempo
de encontrar o novo. “Eu não entendo os Teus caminhos, Senhor.
Mas Tu sabes os caminhos que devo andar!” (Dietrich Bonhoeffer).
É verdade! Deus sabe o caminho que devemos andar. Quanto
mais procuro vivenciar e entender as coisas que Deus quer de
mim, mais me surpreende o quanto Deus vem ao meu, ao nosso
encontro nas áreas mais essenciais e carentes da vida: “significado,
pertencimento, saúde, liberdade e comunidade”. É que Deus – que
é um Deus de amor e de salvação – vem ao nosso encontro nas
áreas mais necessitadas da existência humana e comunitária.
É hora de ir para o deserto e resgatar a memória do êxodo,
reexperimentando o poder do Deus libertador. Acontecerá, então,
o derramar de sua graça perdoadora que nos moverá à produção de frutos e práticas que assinalem os valores do seu Reino e
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nossa esperança será renovada. “Ficai atentos, preparai-vos!” Ficai
atentos! A Esperança não pode esmorecer, mas resistir. Esperança
teimosa! Nascida do discernimento. Construída mesmo no tempo
de sofrimento e desânimo! O tempo que vivemos é tempo de
resistir pela solidariedade ao egoísmo e ao individualismo que
nos consomem. Ser sensível é ser humano! Olhar o mundo sem
indiferença, com compaixão e afeto que levem à transformação!
“Não canse de esperar, o que esperamos vai chegar!”
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1

P

articipar de uma homenagem a Nelson Kilpp é acima
de tudo reconhecer uma de suas principais qualidades:
o desejo de aprender cotidianamente. E de uma forma nem sempre tão fácil: o casamento que fez entre a o saber acadêmico e a
sabedoria popular é exemplar. Com a mesma dedicação, Nelson
aprendeu dos livros e aprendeu da vida do povo. E não guarda
para si o que o que colheu desses dois campos. Com a mesma
dedicação e com o mesmo carinho, prepara a aula para uma
turma de mestrado ou a facilitação de um estudo bíblico em um
grupo de periferia.
Neste casamento, Nelson consegue cada vez mais incorporar
a perspectiva ecumênica e a contribuição da leitura feminista – e
isso, principalmente graças à convivência e ao diálogo com a companheira Sônia. Seu trabalho acadêmico nunca se desvencilhou

Edmilson Schinelo, leigo de tradição católico-romana. Com formação em
teologia, é mestre em Bíblia. É colaborador no Centro de Estudos Bíblicos –
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de um profundo desejo de melhorar o mundo e as pessoas, a
começar por si próprio. Sua casa sempre aberta foi capaz de acolher a um Deus que “visitou seu povo e o libertou”. E seu senso de
justiça sempre foi um estímulo para que aprendêssemos a fazer
“sabotagem” das estruturas de opressão.
Nas páginas que seguem, nossa homenagem vai por meio dos
cantos de Zacarias e de Maria, preservados no primeiro capítulo
do evangelho de Lucas.2 Memória de mulheres pobres, embrião
e alimento de teologia feminista. A estrutura do templo nos emudece, no espaço da casa, nossa voz retorna, nos ensina o canto
de Zacarias. Fazendo uso das palavras de Lutero, no Magnificat:
“Maria passeia por todas as obras de Deus realizadas em todas as
pessoas”.3 E nos ensina a fazer sabotagem.

Magnificat:
aprendendo a fazer sabotagem
Em tempos de explicitação e aumento de violências de
gênero, especialmente contra mulheres pobres e negras, o Canto
de Maria pode nos ajudar na recuperação de uma espiritualidade profética e solidária.

As reflexões sobre os dois poemas foram incialmente publicadas em: Leitura
Feminista de Lucas 1-2, livro organizado por Ildo Bonn Gass e Maria de
Fátima Castelan. São Leopoldo: CEBI, 2019.
2

3

LUTERO, Martim. O louvor de Maria. São Leopoldo: Sinodal, 1999.
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Quando a mentira se impõe, quando uma imagem distribuída por redes sociais acaba tendo mais peso que o testemunho
de quem está do lado das pessoas sofredoras, torna-se mais
difícil seguir atuando na luta e na defesa de direitos sem a espiritualidade encarnada de mulheres, anônimas ou não, que nos
transmitiram o Magnificat.
Há quem insista em impor o medo e a repressão, há quem
nos queira em silêncio. Nós teimamos em cantar. Nosso canto é
denúncia, é rebeldia: cremos num Deus que “derruba os poderosos de seus tronos e eleva as pessoas humildes”.
Se em nome do deus mercado continuam a impor a fome,
gritamos que “os famintos serão cumulados de bens e ricos
serão despedidos de mãos vazias”. E eles não precisam varrer
do país nenhuma “ideologia socialista”, foi Maria quem orou
assim, isso é Evangelho.
Se o rebanho se contenta em seguir apático para o matadouro, teimamos em transgredir, pois sabemos que “a força do
braço divino”, e não a força das armas, “dispersa os que em seu
coração alimentam a soberba”.
O medo é doença que cega e paralisa. Como Maria, nós
curamos o medo cantando: “ninguém solta a mão de ninguém”.
De forma coletiva repetimos: “eu quero ser feliz agora”, pois sabemos que “de agora em diante, todas as gerações nos felicitarão”:
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Se alguém disser pra você não cantar
Deixar teu sonho ali pr’uma outra hora
Que a segurança exige medo
E que quem tem medo deus adora
Se alguém disser pra você não dançar
E que nessa festa você tá de fora
Que volte pro rebanho.
Não acredite, grite, sem demora...
Eu quero ser feliz Agora!4

Rebeldia no Espírito, o poema registrado em Lc 1,46-55 é
resistência pura. É convite à sabotagem. Junte-se a nós e repita:
“Eu quero ser feliz agora!”

1 Por um “8 de março em sabotagem”
O 8 de março consagrou-se como Dia Internacional da
Mulher. É um dia de festa e de luta, e é bom que seja assim, pois
a humanidade precisa celebrar suas conquistas, principalmente
as que se efetivaram com muito sofrimento. Mas também é bom
que seja um dia de resgate histórico, o que nem sempre é garantido. Há muita gente interessada em esquecer as revoluções feitas
pelas pessoas pequenas.

4

Trecho da canção “Eu quero ser feliz agora”, de Oswaldo Montenegro.
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É preciso ter presente as vidas das 129 mulheres que no 08
de março de 1857 morreram queimadas numa fábrica em Nova
Iorque. A razão já é conhecida: diante da justa reivindicação por
melhores condições de trabalho, os patrões ordenaram que as
portas fossem trancadas e a fábrica incendiada. Na concepção
dos patrões, elas estavam fazendo sabotagem!
Mas essa história de sabotagem feita por mulheres é um pouco
mais antiga. Com a Revolução Industrial, mulheres e crianças
eram levadas às fábricas para trabalharem quatorze, dezesseis
horas por dia, sem direito a descanso, em péssimas condições
de higiene, sem qualquer segurança, quase sem remuneração. A
história não foi capaz de registrar as milhares de mortes ocorridas
em função da fome, do cansaço, da falta de segurança das máquinas. Ironicamente, costuma-se chamar a esse tipo de morte de
“acidentes de trabalho” e não de assassinato! Vale a pena conhecer
melhor esse período, uma boa ajuda para isso é o filme Daens: Um
grito de justiça. Quem tiver a oportunidade, deve assistir.
A sabotagem foi então a primeira forma de resistência das
mulheres, no começo de forma isolada e, depois, de grupos
organizados. Tais mulheres utilizavam um grosseiro tamanco
de madeira que, logo descobriram, poderia ter outra função:
se enfiassem aquele tamanco nas engrenagens das máquinas,
elas travariam. E enquanto o patrão as concertasse, as mulheres poderiam respirar, descansar, dialogar, tramar, organizar a
resistência e a luta.
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Em francês, a palavra utilizada para dizer “tamanco” é sabot,
daí surgiu o termo “sabotagem”, para se referir à atitude que punha
tanto medo naqueles que se achavam tão poderosos.
O que se segue abaixo é um convite para que leiamos o
Magnificat na perspectiva de quem quer continuar a fazer sabotagem, por acreditar no Deus que “derruba os poderosos de seus
tronos e eleva os humildes” (Lc 1,52).

2 Um poema de mulheres pobres
Magnificat é o título latino muito cedo dado ao “Cântico de
Maria”, o belo poema de Lc 1,46-56. Mas engana-se quem pensa
que Maria pronunciou tudo aquilo de improviso, “dando uma”
de repentista. O poema é uma coletânea de versos extraídos do
Primeiro Testamento, tendo como pano de fundo o chamado
Cântico de Ana (1Sm 2,1-10). E nesse sentido é poema de mulheres pobres, não só por marcar o encontro de Maria e Isabel, mas
por se constituir em memória de um grupo que por nós precisa
ser melhor conhecido.
Ao atribuir o poema a Maria, a comunidade de Lucas quer,
entre outras coisas, afirmar que a jovem mãe fazia parte dos
‘anawîn, os “pobres de Javé”. Desde a época da destruição do país
pela Babilônia, que aconteceu por volta de 587 a.C., o povo israelita começa a esperar o restaurador do reino davídico, o Messias.
Com o passar do tempo, vão-se constituindo grupos e partidos,
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cada um com sua teologia própria, cada um esperando um messias que viesse satisfazer seus interesses. Começam a se formular
compreensões diferentes dessa figura. Os fariseus, por exemplo,
aguardavam a chegada de um messias que viesse restaurar o reino
davídico a partir da exigência do cumprimento total da Lei de
Moisés. Os zelotas, por sua vez, aguardavam um messias guerrilheiro que expulsasse a dominação romana por meio de uma
revolução armada.
Apesar dos poucos registros históricos, sabemos da existência
de outro grupo que se reunia para louvar ao Deus dos pequeninos,
na espera de um messias que viesse do meio dos pobres, tal como
havia profetizado Zacarias: “Eis que o teu rei vem a ti; ele é justo
e vitorioso, humilde,5 montado sobre um jumento, sobre um
jumentinho, filho da jumenta” (Zc 9,9). Trata-se dos ‘anawîm, os
“pobres de Javé”. Desse grupo faziam parte, provavelmente, Isabel e
Zacarias, os pais de João Batista, justos diante de Deus (Lc 1,5-6);
o justo e piedoso Simeão, que aguardava a consolação de Israel
(Lc 2,25); a profetisa Ana, com seus oitenta e quatro anos de
sonho e esperança (Lc 2,36-38). E Maria, com seu noivo José, que
também era justo, conforme Mt 1,19. Parece que o termo “justo”

O termo “humilde” é a tradução do hebraico ‘anî. O profeta Sofonias já havia
feito o seguinte convite aos pobres e humildes (anawîm): “Procurem a Javé,
vós todos os pobres da terra, que realizais a sua ordem. Procurem a justiça,
procurem a pobreza” (Sf 2,3).
5
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é um adjetivo frequentemente atribuído às pessoas participantes
do grupo dos ‘anawîm.
É notável a liderança das mulheres entre os ‘anawîm. Muito
provavelmente em seus momentos de encontro, de oração, elas
iam coletando frases do Primeiro Testamento e compondo
canções como o Magnificat. Os capítulos iniciais do evangelho de Lucas recolhem ainda o chamado Cântico de Zacarias
(Lc 1,68-75), outro exemplo desses poemas. Maria sabia de cor
essas canções, elas eram a história do seu povo.

3 Composição de mulheres
que conhecem bem as Escrituras
Numa cultura em que as mulheres não tinham acesso às
letras, chama a atenção como no Magnificat fazem-se presentes
os textos bíblicos. É evidente a força feminina na manutenção
da história através da memória oral, visto que a escrita estava
ligada a pequenos grupos, normalmente de homens detentores
do poder. Vamos citar alguns textos apenas, mas vale olhar com
mais calma para descobrir outros. Assim perceberemos como
Maria e as suas companheiras conheciam bem a história de seu
povo e dela tiravam forças para lutar.
A principal fonte inspiradora do Magnificat é o Cântico de
Ana, mulher estéril, por isso discriminada e humilhada. Na amargura, chora e derrama a sua alma diante de Deus (1Sm 1,10.15).
Sabe, no entanto, expressar a sua gratidão ao se tornar mãe de
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Samuel: “eu o pedi a Javé” (1Sm 1, 20). Muito sabiamente, o redator de 1Sm a ela atribui o poema presente em 1Sm 2,1-10: “O
meu coração exulta em Javé, a minha força se exalta em meu
Deus... O arco dos poderosos é quebrado, os fracos são cingidos
de força” (v. 1.4-5).
Entretanto, o Magnificat percorre vários livros do Primeiro
Testamento. Isaías havia dito: “Transbordo de alegria em Javé, a
minha alma se alegra em meu Deus, porque ele me vestiu com
vestes de salvação, cobriu-me com um manto de justiça” (Is 61,10).
Hab 3,18 diz algo semelhante: “Eu me alegrarei em Javé, exultarei
no Deus de minha salvação”. A figura do “servo sofredor” também
é retomada, quando o poema diz que o Senhor “socorreu Israel
seu servo” (Lc 1,54). Vale conferir Is 41,8-20, um belo cântico de
esperança: “Tu és meu servo, eu te escolhi, não te rejeitei. Não
temas, porque eu estou contigo, não fiques apavorado, pois eu
sou o teu Deus. Não temas, vermezinho de Jacó, e tu bichinho
de Israel. Eu mesmo te ajudarei” (Is 41,9-10.14).
O livro dos Salmos é muito visitado: 89,11; 98,3; 103,17; 107,9;
111,9. O refrão do Sl 136, também presente no Sl 118, é evocado:
“sua misericórdia é para sempre”. Do Gênesis, evoca-se a figura da
bem-aventurada Lia, companheira de Jacó, quando engravidou
pela segunda vez: “Que felicidade! As mulheres me felicitarão”
(Gn 30,13). E também a promessa feita às matriarcas e aos patriarcas do povo, por meio de Abraão (Gn 12; Gn 15). Explícita ainda
é a citação de Gn 22,18: “Por tua descendência serão abençoadas
todas as nações da terra”.
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4 A fé num Deus
que é capaz de travar as engrenagens
Uma vez um príncipe escreveu a Lutero pedindo-lhe orientações de como cumprir bem sua função de dirigente do povo,
sem ser mais um opressor. Foi na época em que o próprio monge
estava sendo oprimido e perseguido. Conhecedor das Escrituras,
Lutero não hesitou em responder: coloque em prática o que está
escrito no Magnificat, aprenda de Maria que Deus derruba os
poderosos de seus tronos e eleva os humildes! “Um príncipe
dá ouvidos a esta virgem pura que lhe canta um hino espiritual,
puro, edificante.”6
Não sabemos se o príncipe seguiu o conselho de Lutero. O que
podemos afirmar é que Lutero não concordava com a imagem
de uma Maria meiga, mansa, que aceitava tudo passivamente.
Essa Maria é criação do machismo que reinou na cristandade
e ainda reina na maioria das igrejas cristãs, principalmente em
nível institucional. Uma pessoa assim não teria força para cantar
e praticar um poema como o Magnificat.
O que descobrimos no poema são mulheres organizadas
e dispostas a enfrentar o sistema estabelecido para preservar

LUTERO, Martin. O louvor de Maria, p. 9. Nas palavras de Martin N.
Dreher, em introdução ao mesmo livro (p. 3), “a partir deste fato, a exposição
do Magnificat deve ser lida também como escrito de ética política luterana”.
6
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a memória (Lc 1,54). Mulheres que têm pressa quando é preciso expressar a solidariedade e por isso enfrentam montanhas
(Lc 1,39). Mulheres que sabem cantar com a alma (1,46), que
sabem sentir que estão grávidas do novo, que lhes salta no ventre
(1,44). Mulheres que pregam a revolução das estruturas de forma
corajosa e contundente porque acreditam num Deus que dispersa
os homens de coração orgulhoso (1,51) e é capaz de cumular de
bens os famintos, despedindo os ricos de mãos vazias (1,53).
Foi assim que essas mulheres acabaram fazendo sabotagem!
Começaram a travar as engrenagens do tão bem organizado
Império Romano. Delas aprenderam mais tarde as mulheres da
Revolução Industrial, usando até mesmo seus tamancos para
depor os poderosos de seus tronos (1,52).
E de mulheres lutadoras de hoje também somos convidadas e
convidados a aprender. Aprender do sonho daquelas que sabem
de seus direitos, às vezes até assegurados no papel, mas ainda
ilusórios na prática. Para aqueles que detêm as riquezas que nós,
mulheres e homens ajudamos a produzir, a máquina capitalista
funciona bem, é perfeita. Mas nós sabemos que não. E é por
isso que somos capazes de travar suas engrenagens. E enquanto
eles ficam perplexos diante de nossa sabotagem, a criança já está
saltando de alegria em nosso ventre!
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Deus visitou seu povo
e o libertou: O Canto de Zacarias
Vivi boa parte de minha infância numa pequena chácara próxima a alguns latifúndios. Um deles, aquele cujas cercas pareciam
nos espremer cada vez mais, sempre recebia novas famílias contratadas para o trabalho. Recebia, mas não as acolhia. Hoje, consigo
avaliar que se tratava de trabalho em condições subumanas. E,
dada a exploração do fazendeiro, quem conseguia outro emprego
logo abandonava a região.
O que mais permanece em minha memória, no entanto, são
as palavras de minha mãe, depois de um tempo em que as casas
dessa fazenda estavam vazias: “Vi uma luzinha acesa, parece que
chegou uma família nova, vamos visitá-la”. No começo retraídas, as famílias (e em especial as mulheres) logo percebiam que
era visita de gente pobre para gente pobre. As portas se abriam,
amizades se construíam (algumas mais duradouras), o pouco era
partilhado. Lembro-me das palavras da jovem Valéria: “foi Deus
que mandou vocês aqui!”.
Quando conseguiu sair da fazenda, passando a viver em
melhores condições num sítio vizinho, Valéria poderia fazer
memória, dizendo a partir do evangelho de Lucas: “Bendito
seja o senhor Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu
povo!” (Lc 1,68).
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O que segue neste artigo, à luz do poema atribuído a Zacarias
(Lc 1,67-79), são palavras que nos convidam a fazer memória, a
reacender o desejo: aprendamos a nos visitar reciprocamente,
assim como nos ensinaram nossas mães e avós, desde os tempos
de Isabel e de Maria. O velho Zacarias também deve ter aprendido com elas.

1 Memória de um Deus que visita
O nome Zacarias é uma composição: zakar é um verbo que
significa “lembrar, recordar, celebrar, fazer memória”. O final
Yas é a forma abreviada de YHWH, o Deus libertador do Êxodo.
Zacarias significa, então, “memória de Javé”, “Javé se lembra”. “E
este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado (zeker),
de geração em geração”, disse Deus a Moisés (Ex 3,15). Deus
quis ser lembrado porque desceu, visitou seu povo e o libertou.
Por meio de suas obras, “deixou um memorial (zeker) de suas
maravilhas” (Sl 111,4).
O povo de Israel fala muito das “visitas de Deus”, sempre
acompanhadas de algum presente. Não de presentes como o mercado apregoa, para aumentar o lucro e o consumo. O presente
que Deus traz é graça e libertação. Quando Ele visita Sara, mesmo
em sua velhice ela fica grávida (Gn 21,1-2). No final de sua vida,
José diz a seus irmãos, no Egito: “Certamente Deus vos visitará
e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a
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Isaque e a Jacó” (Gn 50,24). Ao conversar com Moisés na sarça
ardente, Deus afirma que visitou o seu povo, viu o sofrimento e,
por isso, vai libertá-lo (Ex 3,7-10.16; 4,31). O profeta Jeremias
havia anunciado que o cativeiro da Babilônia teria seu fim com
a visita de Deus (Jr 29,10). Rute e Noemi viram a visita de Deus
no pão que sacia a fome (Rt 1,6). A chuva refrescante é visita de
Deus a regar a terra, dizia o salmista (Sl 65,10). E, nas suas orações,
o povo sempre clamava: “Lembra-te de mim, Senhor, por amor
do teu povo; visita-me com a tua salvação” (Sl 106,4).
De acordo com a narrativa de Lucas, quando Zacarias recebeu
a visita de Deus, a novidade foi tão grande que ele chegou a ficar
mudo, não acreditava no que ouvia. Isabel e Zacarias teriam um
filho: “Terás alegria e regozijo e muitos se alegrarão com o seu nascimento” (Lc 1,13-14). E mudo Zacarias permanece até o dia do
“batizado” (circuncisão) do menino, que recebe o nome de João
(Lc 1,63-64). Desatando a falar, repleto do Espírito Santo, Zacarias
louva mais uma visita de Deus: “Bendito seja o Senhor, Deus de
Israel, porque visitou e libertou o seu povo” (Lc 1,68). “Graças
ao misericordioso coração do nosso Deus, pelo qual nos visita o
Astro das alturas” (Lc 1,78). Mais adiante, os autores do evangelho
de Lucas dirão ainda duas vezes que, em Jesus de Nazaré, Deus
visitou o seu povo (7,16; 19,44).
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2 A visita à casa
surte mais efeito que a visita ao templo
Depois de um breve prólogo (Lc 1,1-4), o início do evangelho
de Lucas contém duas narrativas de visitas da parte de Deus: a
primeira a Zacarias, anunciando o nascimento de João Batista
(Lc 1,5-25); a segunda a Maria, na qual se anuncia o nascimento
de Jesus (Lc 1,26-38). Há um contraste muito forte: Zacarias é
homem, sacerdote e está no templo. Está a serviço do velho culto,
excludente e legalista. Apesar de seu bom coração, não acredita
na mensagem do anjo e fica mudo (v. 20). Maria é mulher, jovem,
leiga e está em casa. Tal como Zacarias havia feito (v.19), ela também questiona o anjo (v. 34), mas acolhe e acredita. E se Zacarias
ficou sem voz, ela entoa um canto de louvor (Lc 1,46-56).
Zacarias voltará a falar, mas somente quando estiver no espaço
da casa e depois que Isabel, a mãe do menino, faz uso da palavra (Lc 1,60). Para o chamado evangelho da infância (Lc 1–2),
o espaço do templo sufoca e cala as mulheres, e muitas vezes
até mesmo os homens. O espaço da casa liberta e iguala, nele as
mulheres fazem uso de seu poder e os homens são convidados a
recuperar a fala, que não pode ser somente sua.
Um olhar mais atento ao Evangelho de Lucas nos permite
observar que o livro se destina a comunidades cristãs de origem
não judia, habitantes das periferias das grandes cidades grecoromanas. O autor do livro, também de origem grega, vive a tensão
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entre o que escutou da novidade do movimento de Jesus (igualdade radical entre mulheres e homens) e sua formação patriarcal.
Cabe lembrar aqui o já conhecido refrão: o evangelho que mais
fala das mulheres é o de Lucas. Isso não quer dizer que seja o evangelho no qual as mulheres mais falam. Enquanto no evangelho de
João as mulheres são apresentadas como protagonistas, liderando
um “discipulado de iguais”, em Lucas elas são muitas vezes expostas como doentes, encurvadas, idosas, viúvas, estéreis, pecadoras
e até mesmo possessas por espíritos malignos. Para Lucas, ainda
que seguidoras, as mulheres necessitam muito mais da ajuda de
Jesus. Por um lado, reflexo da visão do autor; por outro, retrato
da situação das comunidades na época em que o texto foi escrito.
Essa tensão presente na maior parte do evangelho parece ser
menor nos dois primeiros capítulos, o chamado “evangelho da
infância”. Ali se destaca o protagonismo das mulheres. Também
se aponta para o que será a marca da Igreja lucana: é na casa que
a comunidade cristã se reúne, como deixará evidente o livro de
Atos: Lídia acolherá em sua casa a Igreja que nasce em Filipos
(At 16,11-15); Priscila e Áquila sempre coordenaram a Igreja que
se reunia em sua casa (At 18; 1Cor 16,19).
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3 Zacarias pode
ter proclamado um poema de mulheres
Se em Mateus Jesus é comparado com Moisés, em Lucas a
comparação dá-se entre João Batista e Jesus. A comunidade lucana
vai pintando os quadros quase sempre em paralelo: anuncia-se
o nascimento do Batista (Lc 1,5-25) e na sequência o de Jesus
(Lc 1,26-38); descreve-se o nascimento e a circuncisão do menino
João (Lc 1,57-66) e logo adiante o nascimento e a circuncisão de
Jesus (Lc 2,1-21). Um belo canto é colocado na boca de Maria, a
mãe de Jesus (Lc 1,46-55); também na boca do pai de João Batista
encontra-se outro canto (Lc 68-79).
O poema proclamado por Zacarias é reconhecido como
profecia de alguém que está pleno do Espírito Santo (Lc 1,67),
assim como estavam sua esposa Isabel (Lc 1,41) e Maria (Lc 1,35).
Recheado de citações do Primeiro Testamento, especialmente
dos Salmos, o canto está dividido em duas partes. A primeira faz
memória da promessa e da aliança (v. 68-75); a segunda parte
(76-79) anuncia a missão de um menino: ir à frente do Senhor
preparando-lhe o caminho.
Na primeira parte, Deus é proclamado como bendito porque
se preocupou em resgatar/redimir seu povo. Israel esperava pelo
Senhor, assim como o vigia noturno espera pelo amanhecer, pois
sabe que a misericórdia é coisa divina, Deus é generoso em sua
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redenção (cf. Sl 130,7-8). O que Deus prometeu pela boca dos
profetas ele começa agora a cumprir.
Para ajudar o povo a perceber que o tempo chegou, o poema
se dirige, em sua segunda parte, a João Batista: “E tu, menino,
serás chamado profeta do Altíssimo, pois caminharás à frente do
Senhor, preparando-lhe o caminho” (Lc 1,76). Para quem conhece
bem os textos de Isaías, as imagens se renovam, ganhando novo
sentido: A voz que clamava “no deserto, preparai um caminho
para o nosso Deus” (Is 40,3) agora poderá dizer: não é mais necessário caminhar na escuridão, pois “o povo que andava nas trevas
viu uma grande luz”, que brilha até para quem vivia nas sombras da morte (Is 9,1; 42,7). Mesmo machucados por espinhos e
pedras, “como são belos, sobre os montes, os pés do mensageiro
que anuncia a paz” (Is 52,7).
Uma suspeita, no entanto, nos é permitida: ainda que colocado na boca de um homem, o poema tem muito a ver com o
canto anterior, o Magnificat, atribuído a Maria. Se era na sinagoga e no templo que os meninos memorizavam a Torah, os
Profetas e os Salmos, era na casa que a Palavra era vivida, transmitida e celebrada, tornando-se memória. Recolher versos do
Primeiro Testamento, juntando-os em forma de poema, pode ter
sido a forma com que mulheres simples e pobres (as anawin) se
alegravam e festejavam quando se encontravam em suas pobres
casas, reconhecendo a visita de Deus.
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Neste sentido, chama-nos a atenção o v. 78: somos redimidas
e redimidos “graças ao misericordioso coração do nosso Deus”.
Numa tradução literal da expressão, os pecados do povo são perdoados por Deus graças a “suas entranhas de misericórdia”, seu
útero, seu seio materno (grego: splangchna eleus:). É o divino
na imagem de mãe. Na origem da expressão, sabemos que está
o hebraico hesed, palavra de significado denso: “misericórdia”,
“amor”, “bondade amorosa”, “benignidade”. Hesed é um termo
próximo de raham (“útero, ventre”) e de rahamim (“ternura, compaixão, terna misericórdia”). Mães e avós ensinavam a seus filhos
e filhas: “Rendei graças a YHWH, porque ele é bom, porque a sua
misericórdia – sua hesed – dura para sempre”, porque o seu amor
é eterno. Na simplicidade de suas casas, crianças e jovens repetiam o louvor: “Louvai ao Senhor porque ele é bom, porque a sua
benignidade – sua hesed – dura para sempre!” (Sl 118,1; Sl 136,1).
Não nos esqueçamos: Zacarias só consegue proclamar o canto
depois que deixa a fria estrutura do templo e retorna ao aconchego
da casa. A religião do templo impunha um Deus unicamente
masculino, quase sempre distante e castigador. Jesus, no entanto,
aprendeu em sua casa a ampliar o imaginário do sagrado. Além
de chamar a Deus Abbá (“paizinho”), havia comparado a divindade com uma mãe, a mãe galinha que cuida de seus pintinhos
(Lc 13,34). Também haviam ficado, na memória da comunidade
lucana, parábolas nas quais a mulher representa Deus: o reino
de Deus é semelhante ao fermento que a mulher mistura às três
165

DA T R A DIÇ ÃO PROF É T IC A À E SPE R A NÇ A

medidas de farinha (Lc 13,20-21; cf. Gn 18,6). Deus é como a
mulher que, ao perder a moeda, acende a lâmpada, varre a casa e
procura cuidadosamente, até encontrá-la. E ao encontrá-la, convida as amigas e vizinhas para festejar (Lc 15,8-9). Também não
será por acaso que a profetisa Ana seja colocada na linhagem da
tribo de Aser, palavra derivada de Aserá, o nome da grande Deusa
mãe no Antigo Israel (Lc 2,36).
Não por menos, o canto atribuído a Zacarias cita tanto a
Isaías, em especial a segunda parte do livro, memória de mulheres exiladas, que não se cansam de repetir: “Por acaso a mulher
se esquecerá de sua criancinha de peito? Não terá ela compaixão –
raham – do filho do seu ventre?” (Is 49,14-15; ver também Is 46,3).

4 Quando nos visitamos,
reaprendemos a verdadeira religião
Foi a experiência da casa e não a do templo que permitiu a
Jesus fazer uso dessas imagens. Foi nas casas, e não no templo,
que o evangelho de Lucas pôde fazer essa memória. Memória
de mulheres que se visitavam, o canto de Zacarias começa e termina evocando a imagem da visita. Enquanto o primeiro versículo
(Lc 1,68) bendiz a Deus porque visitou o seu povo e o libertou,
os dois versos finais revelam que o Sol Nascente das alturas vem
nos visitar. Sua visita encaminha nossos passos por um caminho
de paz (Lc 1,78-79).
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O poema nos deixa o convite: movamos nossos pés, nossos corações e nossas entranhas em direção a irmãs e irmãos!
Visitemos nossas vizinhas e nossos vizinhos! Saiamos ao encontro
especialmente daquelas pessoas que correm o risco de não receber
sequer um abraço nem mesmo em tempos de natal ou de páscoa.
É a única maneira de reaprendermos a verdadeira religião, aquela
que dificilmente encontraremos nos templos. Conforme a tradição do evangelho de Lucas (Lc 2,8-20), foi assim que os pastores
visitaram pela primeira vez o Deus criança que nos visitava. É
assim que Deus continua a visitar e a libertar seu povo.
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Jesus Cristo,
o paradigma da fé perseverante:
Um estudo de Hb 12,1-31

U

ma das características marcantes de Hebreus é o uso do
recurso retórico exemplum com o objetivo de fortalecer
a argumentação apresentada e encorajar sua audiência a perseverar “até o fim”. Três grupos de exemplos dignos de imitação
estão relacionados com a situação da comunidade e envolvem
situações de sofrimento e morte: a comunidade, personagens da
história judaica e Jesus Cristo. A comunidade como exemplo de
perseverança em face do sofrimento é apresentada em 10,32-39,
onde o seu compromisso e coragem em circunstâncias difíceis
no passado, quando “suportaram grandes lutas e sofrimentos”, é
apresentado como modelo de ação para o seu momento atual.
Na releitura da história de Israel (Hb 11), que apresenta o exemplo daqueles que “pela fé” não fraquejaram, Hebreus confronta
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os destinatários com o absurdo de seguir outro caminho que
não a perseverança.
Jesus Cristo, “o autor da fé e aperfeiçoador”, o exemplo maior
e paradigma da fé perseverante, é apresentado como o atleta
modelo que deve ser imitado por aqueles que andam em seus
passos em Hb 12,1-3:
Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão
grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de
todo o peso, e do pecado que tenazmente nos assedia,
corramos com perseverança a carreira que está proposta,
2
olhando atentamente para o autor e aperfeiçoador da
fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta,
suportou a cruz, desprezando a vergonha, e está assentado à direita de Deus. 3 Considerai, pois, atentamente,
aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores
contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando
em vossas almas.

1

Neste texto, as expressões “correr com perseverança” e “autor e
aperfeiçoador” (12,1-2) dão continuidade ao tema do povo de Deus
peregrino (11,1-40). Há uma ligação lógica entre a referência aos
heróis da fé (Hb 11,1-40) e a declaração de 12,1: “portanto” (12,1)
liga 12,1-3 com 11,1-40 e o uso de “nós” contrasta com “todos estes”
(11,39). Hb 12,1-3 também justapõe as palavras cruz e vergonha,
enfatiza a “vergonha” da cruz e destaca o abuso verbal que Jesus
sofreu dos pecadores. A glória presente de Jesus é apresentada em
oposição às dificuldades e vergonha que experimentou em sua vida
terrena. A cruz foi o auge dos seus sofrimentos, mas a sua exaltação
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é apresentada como “a alegria que estava proposta” (12,2a). A exaltação de Jesus contrasta com a corrida de fé que ele realizou, a qual
os destinatários de Hebreus ainda não haviam terminado. Ela é o
galardão obtido em recompensa pela aceitação da experiência da
cruz e, apresentada em contraste com sua morte humilhante, indica
uma inversão da rejeição e hostilidade que ele suportou.
Hebreus 12,1-3 encoraja os seus destinatários a perseverar na
fé e obediência na corrida em direção à meta a ser alcançada. O
texto, que apresenta uma estrutura quiástica, pode ser apresentado
da seguinte forma:

Portanto... visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem
de testemunhas,
A desembaraçando-nos de todo o peso, e do pecado... corramos... a carreira...
B olhando atentamente o autor e aperfeiçoador
da fé, Jesus,
C o qual, em troca da alegria que estava proposta,
D suportou a cruz,
D1 não fazendo caso da vergonha,
C1 e está assentado a direita da majestade nas alturas.
B1 Considerai... aquele que suportou tamanha oposição
dos pecadores...,
A1 para que não vos desmaieis, desanimando em
vossas almas.
171

DA T R A DIÇ ÃO PROF É T IC A À E SPE R A NÇ A

A declaração de Hb 12,1a: “Portanto, também nós, visto que
temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas”, é um
resumo do capítulo 11. Notamos também as seguintes correspondências na estrutura do texto: a exortação de 12,1b (A) demonstra
que os destinatários não devem ficar desanimados (12,3b = A1),
mas “olhar atentamente” para o “autor e aperfeiçoador da fé, Jesus”
(12,2a = B), que suportou a oposição dos pecadores (12,3a =
B1). Ele fez isso, pois sabia da alegria prometida (12,2bα = C) e
recebeu como recompensa “sentar-se à direita da majestade, nas
alturas” (12,2bδ = C1). Por causa desta alegria, ele suportou a cruz
(12.2bβ = D) e desprezou a vergonha (12,2bγ = D1).

Jesus desprezou a vergonha da cruz
No mundo antigo, a morte pela crucificação era uma forma
de punição política ou punição decorrente de rebelião militar,
que não deixava chance alguma para a pessoa condenada recuperar a honra e o bom nome. Para os romanos, a crucificação
era uma punição comumente imposta às classes mais baixas da
sociedade: escravos, criminosos perigosos e rebeldes das províncias. Acompanhada de flagelação e outros tipos de tortura,
era considerada a mais cruel, a mais repugnante e mais extrema
forma de punição. Envolvia a exibição pública e a submissão das
vítimas, que eram amarradas ou pregadas à cruz e deixadas a
morrer à vista dos transeuntes, como exemplos para que a ordem
e o governo não fossem transgredidos. Às vezes, a morte ocorria
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muitos dias depois da crucificação e, frequentemente, as vítimas
não tinham um funeral próprio. Elas eram difamadas social e
eticamente pela consciência popular.
A morte de Jesus na cruz foi uma experiência de humilhação e
ele foi despojado da sua honra e lugar na sociedade e na memória
social. Jesus, entretanto, suportou a cruz. Ele suportou dificuldades ao extremo e desprezou a vergonha. Vergonha é mais do
que a experiência de desonra e indica a consideração da opinião
pública que leva as pessoas a agir de forma a serem aprovadas pela
maioria e não fazer coisas que ela censura. Jesus agiu em completa
obediência à vontade de Deus e alcançou o objetivo que devia
ser alcançado. Ao acentuar sua perseverança, o fato de suportar
a vergonha e a hostilidade, não tanto a agonia dos tormentos
físicos e morte, o autor de Hebreus procura inspirar a fé dos seus
destinatários, lembrando-lhes também dos fiéis predecessores que
confiaram que Deus lhes daria o galardão (11,6.26). Eles seriam
conduzidos a uma perseverança maior, pois alcançariam a realização das promessas (Hb 11,39-40).
Jesus “desprezou a vergonha” e tornou-se um exemplo de fé
para aqueles que nele creem. Como a palavra “vergonha” envolve
uma experiência de desonra, esta declaração indica que os mecanismos usados para prevenir certo tipo de comportamento devido
ao medo da desgraça foram, de alguma forma, neutralizados. As
pessoas do mundo mediterrâneo antigo não se sentiam envergonhadas frente à opinião dos outros povos, mas das pessoas que
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lhe eram próximas, como a família, as associações de negócios,
os amigos e autoridades, ou seja, as pessoas cujo respeito era
importante para a sua honra e manutenção de uma posição de
respeito na sociedade. Havia pessoas cuja opinião não era levada
em conta, diante de quem a pessoa não sentia vergonha.
À luz desse pano de fundo conceitual, a declaração “desprezou
a vergonha” adquire outra perspectiva. Significa que Jesus rejeitou
a avaliação que a sociedade faria dele e, inclusive, que ele contra
avaliou aqueles que julgaram as suas ações como vergonhosas.
Jesus tinha consciência daquilo que a sociedade considera honroso e vergonhoso e como isso seria aplicado a ele. Ele não aceitou
os valores de honra e desonra que as pessoas que compunham a
sociedade utilizavam para avaliar as pessoas. Ele considera que
elas não conhecem suficientemente os fatos, então a sua aprovação e censura não são guias de conduta adequados de avaliação
das pessoas. Jesus desconsiderou a opinião pública que ignora os
valores que conduzem à honra diante de Deus.
O exemplo de Jesus, cuja fé é modelo para aqueles que creem,
é relevante para os destinatários de Hebreus. “Desprezar a vergonha” assume uma função paradigmática para a comunidade
cristã. Jesus é aquele em quem a fé tem a sua expressão mais
completa. A perfeição da fé, a virtude que conduz à aprovação de
Deus (10,38-39) tem como componente a rejeição da opinião dos
que não compartilham a esperança daqueles que creem. Hebreus
exorta os seus destinatários a agir da mesma maneira, a fim de
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que recebam o galardão prometido e mantenham o compromisso
uns com os outros e com Deus, que os chamou em Cristo. Em
sua corrida para a meta celestial, eles não devem permitir que o
elogio ou a censura dos “pecadores” determine as suas escolhas,
mas, sim, a aprovação de Deus, de Cristo e da comunidade de fé.

A alegria que estava proposta
Hb 12,1-3 apresenta Jesus à luz de outro aspecto da fé que é
central em Hebreus, ou seja, a consideração da fidelidade que traz
o descanso futuro prometido. Este aspecto transforma a experiência de desonra nas mãos dos infiéis numa batalha nobre. Com a
expressão “a alegria que lhe era proposta” (12,2) Hebreus apresenta uma analogia entre a experiência dos seus destinatários e
a de Jesus. Jesus perseverou na luta da cruz com a perspectiva de
obter a alegria que jaz adiante, assim como um atleta que deseja
o prêmio da vitória. Esta alegria foi realizada na sua exaltação à
direita de Deus (12,2c). Jesus suportou dificuldades por causa
“da alegria que estava proposta”. Como os heróis da fé (11,1-40),
ele olhava adiante, ao galardão que Deus tem para quem é fiel.
Os “pecadores” consideram Jesus como um criminoso, mas
diante de Deus ele alcançou a mais alta honra, pois agiu de acordo
com o que é honrado. O seu sofrimento não é apenas mencionado, mas apresentado como uma fonte de benefícios: “Mas uma
coisa constatamos: aquele Jesus que se tornou um pouco inferior
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aos anjos acha-se, por causa da morte que padeceu, coroado de
glória e honra. Assim sendo, foi em favor de todos os homens
que, pela graça de Deus, provou a morte” (2,9). A morte de Jesus
provê a libertação da escravidão do medo da morte para os seus
seguidores (2,14-15). No mundo antigo a liberdade era considerada a maior bênção e a escravidão o mais vergonhoso dos
estados, então a libertação da escravidão torna-se um grande
benefício. Através da consumação do seu sofrimento na cruz, a
sua morte, Jesus “veio a ser, para quantos lhe obedecem, causa
de salvação eterna” (5,9b).
Neste contexto, o uso da expressão “autor” (2,10) e, também, “aperfeiçoador” para apresentar Jesus, à luz da metáfora
atlética utilizada em 12,1-3, possibilita-nos atribuir à palavra
“autor” o sentido de líder. Em sua primeira ocorrência (2,10), ela
está relacionada com o tema fundamental da teologia do Antigo
Testamento de que o povo de Israel é um povo que foi conduzido
unicamente por Deus, justamente de onde Hebreus deriva a ideia
de Cristo como um novo líder. Em Hb 2,10, Cristo é conduzido
por Deus através do sofrimento à glória, tornando-se o líder do
seu povo na jornada à salvação. Em Hb 2,10-16, a solidariedade
de Jesus com a família da fé é apresentada no contexto de uma luta
contra o diabo (2,14-15). Jesus realizou a libertação em favor de
seus irmãos ou “muitos filhos”, pois eles não poderiam realizá-la
por si mesmos.
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Jesus compartilhou a carne e sangue com seus filhos e filhas.
O seu esvaziamento teve como propósito realizar a vontade de
Deus (5,7-10; 10,5-10). A sua humilhação começou com a sua
encarnação, mas atingiu o seu clímax com a crucificação. Além
disso, a morte de Jesus ocorreu num lugar de impureza e foi precedida e acompanhada pela oposição dos pecadores: “Porque os
corpos dos animais, cujo sangue o sumo sacerdote introduz no
santuário para expiação do pecado, são queimados fora do acampamento. Por este motivo Jesus, para santificar o povo com seu
próprio sangue, sofreu do lado de fora da porta” (Hb 13,11-12).
Jesus enfrentou a oposição dos pecadores, mas a sua morte, que
envolveu a perseverança no sofrimento e o desprezo da vergonha
da cruz exemplifica a perfeição da fé.
A comparação da experiência de Jesus com a experiência
dos seus destinatários (12,1-4) destaca o motivo de liderança: a
conduta de Cristo tem valor exemplar para o seu povo em seu
engajamento com as exigências de uma fé perseverante. A formulação “autor e aperfeiçoador” relembra também as declarações
anteriores de Hebreus onde as raízes das palavras “começo” e
“fim” estão justapostas: 3,14b: “começo/até o fim”; 7,3: “começo de
dias/fim da vida”. Desta forma, os conceitos origem e conclusão,
começo e fim e os predicados “autor” e “aperfeiçoador” sugerem que Jesus é iniciador e cabeça de um grupo na ordem da fé,
alguém que a trouxe à sua expressão última. Ele foi o primeiro
que expressou obediência total à vontade de Deus num mundo
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decaído e destinado à morte, manifestando o objetivo da fé e o
seu poder primordial.
O predicado “aperfeiçoador” reforça as consequências da realização de Jesus como o campeão da salvação pelo exercício da
fé e sua conseguinte exaltação. Em 5,7-10, a perfeição de Cristo
indica que as suas qualidades para o sumo sacerdócio foram completadas, assim como o seu desenvolvimento pessoal no que se
refere à sua capacidade de se identificar com a humanidade (4,15).
Hebreus convoca os seus destinatários a olhar atentamente para o
“autor” e “aperfeiçoador”, que lidera, conduz em fé e a aperfeiçoa.
Jesus é o exemplo de onde deriva o encorajamento (12,2-3). A fé
o sustentou e sustenta os fiéis. Existe uma correspondência clara
entre Jesus, o “aperfeiçoador” e os que creem no que se refere
ao conceito de aperfeiçoamento. Da mesma forma que Jesus foi
aperfeiçoado (2,10-11; 5,9; 7,28), os fiéis são aperfeiçoados pela
sua obediência e sacrifício (10,14). Através de sua perfeição, Jesus
torna-se “autor” que conduz muitos filhos à glória (2,10-13).
A honra futura dos filhos e filhas de Deus está ligada à aceitação da cruz por Jesus (2,11-13). Eles têm “acesso ao trono de Deus”
e a “purificação da consciência” (4,15-16; 9,14). A morte de Jesus
trouxe grande honra diante de Deus, maior que a desgraça que a
cruz lhe trouxe diante da sociedade. A cruz foi a consumação de
seus sofrimentos, mas também a perfeição de sua fé e obediência, o exemplo de uma escolha que desconsidera a aprovação ou
reprovação da sociedade na obediência a Deus. A morte de Jesus
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na cruz foi o estágio final antes ser aprovado por Deus, bem como
a preparação e qualificação para o seu ministério como sumo
sacerdote. Ela foi também um pré-requisito para a sua exaltação à mais alta honra (12,2). A cruz foi o evento central onde a
humilhação terminou e a exaltação começou. Jesus é a prova de
que até mesmo a maior desgraça que uma pessoa poderia sofrer
nas mãos da sociedade pode resultar em honra diante de Deus
e da comunidade de fé. O caminho da fé, embora possa trazer
desgraça aos olhos da sociedade, é o caminho da honra diante de
Deus. Hebreus compartilha a expectativa de justificação diante de
um mundo incrédulo quando Deus “colocará todas as coisas sob
seus pés” (2,8; 1,13; 10,13) e, finalmente, anulará todos os juízos
de valor envolvidos na opinião humana.

A oposição dos pecadores
A contemplação de Jesus como exemplo está relacionada com
a exortação (12,2a): “olhando atentamente para o autor e aperfeiçoador da fé, Jesus”, e com o imperativo de 12,3a: “Considerai,
pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos
pecadores contra si mesmo”. Em contraste com “corramos” (12,1),
“considerai” (12,3) dirige-se diretamente à comunidade, mas a
referência à oposição dos pecadores é uma lembrança de que
a crucificação era uma punição na qual o capricho e sadismo
dos executores encontrava total expressão. Hb 6,6 apresenta os
que se afastam como quem “crucificam novamente o Filho de
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Deus e o expõem a injúrias”. A declaração “suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo” é irônica e sugere que uma
das características da crucificação foi a autocontradição que se
expressa no sadismo com que Jesus foi tratado. O conceito de que
uma pessoa que faz o mal injuria a si mesma era lugar comum
na antiguidade. Isso implica que se os destinatários de Hebreus
abandonassem o seu compromisso com Cristo devido à pressão
dos que não compartilham os seus valores, eles estariam opondo
a si mesmos, assim como aconteceu com aqueles que causaram a
morte de Jesus.
A escolha das palavras “oposição”, “perseverança” e “vergonha”
facilita a analogia com a experiência dos destinatários (10,32-34).
O apelo a não desanimar: “a fim de não vos deixardes desencorajar
pelo desânimo” (12,3b) estabelece a ligação entre 12,1-3 e 12,4-13,
onde os que nele creem são chamados a suportar sofrimentos disciplinares. A expressão “não vos deixardes desencorajar” antecipa
o mandamento das Escrituras (12,5) e o desafio de 10,38-39, que
afirma que Deus não se alegra com os que retrocedem e provocam
sua própria destruição. Ao evocar a perseverança de Jesus no
sofrimento, Hebreus torna explícito seu propósito exortativo. Ao
convidar a comunidade a comparar a sua experiência com a de
Jesus, acrescenta mais um elemento na perseverança de Jesus no
sofrimento ao afirmar que ele suportou a oposição dos pecadores.
Ao concentrar-se na sua perseverança, fundamenta a exortação
“a fim de não vos deixardes desencorajar pelo desânimo” (12,3b),
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que corresponde ao apelo de 12,1c: “corramos com persistência
a carreira que está proposta”. Os destinatários de Hebreus foram
hostilizados no passado e era razoável esperar que eles poderiam
se encontrar novamente diante da mesma situação (10,32-34).
A resistência de Jesus diante da hostilidade, dor e censura
nas mãos dos pecadores deve levar aqueles por quem ele sofreu
essas coisas a não perder o ânimo na corrida em direção à meta
celestial: “Vós ainda não resististes até o sangue em vosso combate contra o pecado” (12,4). A apresentação das pessoas que
foram hostis a Jesus como “pecadores” estabelece os limites entre
o grupo dos que creem e dos que não creem. A oposição dos que
não creem aos que creem, como a hostilidade de seus antecessores em relação a Jesus, mostra que eles não conhecem os valores
de Deus. O abuso da parte das pessoas que não pertenciam à
comunidade deve ser visto como um sinal do seu erro, não um
sinal de que os fiéis devem abandonar seus compromissos. Os que
creem devem fortalecer-se no tempo de dificuldades suportadas
em prol da comunhão com Jesus. A experiência de hostilidade é
uma ocasião para se identificarem de forma mais próxima com
Jesus, com o que aconteceu com Ele e com os resultados dos seus
sofrimentos: “para conhecê-lo, conhecer o poder da ressurreição
e a participação nos seus sofrimentos, conformando-me com
ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição de entre os
mortos” (Fl 3,10-11).
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Resumindo, Hb 12,1-3 destaca a fidelidade exemplar de Jesus
e suas consequências, de modo a encorajar uma comunidade que
experimentava o sofrimento a perseverar na fidelidade. Jesus, “que
suportou a cruz”, é o exemplo da fé perseverante. A fé sustenta as
pessoas através das dificuldades da vida terrena. Ela olha o futuro
e os que têm fé aproximam-se de Deus, “o galardoador dos que o
buscam” (11,6.7.8.10.13.26). O caminho de fé dos antigos (Hb 11),
que viveram de acordo com “as coisas não vistas”, envolve adversidade e sofrimento, mas sua perseverança abre as portas para
o descanso futuro prometido (10,35-36). O encorajamento dos
destinatários a perseverarem até obter o galardão, a prevalência
da promessa, a linguagem de espera demonstram que foi a alegria
futura que sustentou Jesus em sua luta.
A morte de Jesus envolveu vergonha, ele “sofreu fora da porta”
(13,12), mas desconsiderou a avaliação que a sociedade faria dos
atos que exigem a obediência a Deus e o que poderiam pensar
sobre ele. “Alcançar a honra” e “sentar-se à direita” por parte de
Jesus origina-se na sua perseverança na cruz. Os destinatários de
Hebreus devem seguir adiante em sua peregrinação e considerar
a carreira terrena de Jesus e sua glória celestial. Há uma correspondência entre o descanso de Deus (4,4) e o descanso em que
os fiéis devem entrar (4,11). A exaltação de Jesus é interpretada
como um descanso, depois que ele completou a tarefa terrena
(10,12-13; 12,2). Nesse sentido, a afirmação para seguir a Jesus e
identificar-se com o seu sofrimento e vergonha: “Saiamos, pois,
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ao seu encontro, fora do acampamento, carregando a sua humilhação. Pois não temos aqui embaixo cidade permanente, mas
estamos em busca da cidade que há de vir” (13,13-14), é similar
a Hebreus 12,1-3. “Sair ao seu encontro, fora do acampamento”
envolve “suportar a vergonha de Cristo”, assim como ocorreu com
o povo de Deus no passado.
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Apocalipse – “pavor apocalíptico”
ou cuidado de Deus?
Uma prédica sobre Apocalipse 5.11-141
Reminiscências pessoais
em homenagem ao Professor e Pastor Nelson Kilpp

É

com muita alegria que contribuo para esta coletânea de
reflexões bíblicas em homenagem ao amigo, colega pro-

fessor e pastor, biblista inspirador, irmão de fé, companheiro de
caminhada ecumênica, Nelson Kilpp, pelos seus 70 anos. Mesmo
sendo a especialidade dele o Antigo Testamento, permito-me
colocar uma prédica referente a um texto do Novo Testamento
que proferi num culto no qual também foi feita minha despedida
da Faculdades EST, onde atuei de 2003 a 2019. Nelson atuou lá

Rudolf von Sinner, nascido em Basileia, Suíça, em 1967. Pastor da IECLB,
de 2003 a 2019 professor de Teologia Sistemática, Ecumenismo e Diálogo
Inter-Religioso na Faculdades EST em São Leopoldo/RS, e desde 2019 professor de Teologia Sistemática na Pontifícia Universidade Católica do Paraná
em Curitiba/PR. Contato: rudolf.sinner@pucpr.br
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de 1987 a 2011 e novamente, com aulas e orientações nas PósGraduações stricto sensu, desde 2016.
Nelson e Sônia, à época finalizando seu mestrado na EST, me
buscaram no aeroporto de Porto Alegre quando fui me apresentar
como candidato à vaga de Teologia Sistemática e Ecumenismo
na então Escola Superior de Teologia, na primavera de 2002,
em sucessão ao professor Gottfried Brakemeier. Criamos laços
de amizade logo que entrei para valer na EST, em fevereiro de
2003, visitando-nos em nossas casas para conversas, comensalidade, jogos, danças e festas nordestinas; chegamos a ser vizinhos
durante um ano e compartilhamos vários churrascos ao pular o
muro entre nossos jardins, o qual era excepcionalmente baixo,
permitindo ver-se e encontrar-se com facilidade.
Planejamos juntos o Congresso Ecumênico 2006 na EST2,
atividade paralela à 9ª Assembleia do Conselho Mundial de
Igrejas realizada em Porto Alegre, e Nelson, Sônia e outros
organizaram o importante Café Teológico dentro do espaço da
Assembleia como local de encontro, convivência, conversação e
lançamento de livros.3

Cf. SINNER, Rudolf von (Org.). Missão e Ecumenismo na América Latina.
Série Parceria na Missão de Deus. São Leopoldo: Sinodal; Quito: CLAI, 2009;
IDEM. A Time of Challenge and Sharing. The Ecumenical Review, vol. 58,
n. 3-4, p. 280-286, 2006.
2

ASTE. O café teológico fez história! Boletim da ASTE de novembro de
2006. Disponível em http://www.aste.org.br/boletins/pdfs/nov06.pdf, acesso
em 04 jun. 2019.
3
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A seriedade e o rigor da pesquisa científica, a preocupação
pastoral e o engajamento pela igreja em sua dimensão confessional e ecumênica dão uma combinação muito frutífera ao trabalho
que o Nelson vem desenvolvendo há décadas, pela qual nesta
coletânea recebe mui justa homenagem, à qual me junto.
Apocalipse 5.11-14:
Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono,
dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de
milhões de milhões e milhares de milhares,

11

proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que
foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e
força, e honra, e glória, e louvor.

12

Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a
terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles
há, estava dizendo: Àquele que está sentado no trono e ao
Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio
pelos séculos dos séculos.
13

E os quatro seres viventes respondiam: Amém! Também
os anciãos prostraram-se e adoraram.

14

Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do
Senhor Jesus Cristo. (Rm 1.7)
Prezada comunidade,
Quando estive na juventude evangélica, uns poucos aninhos atrás, acho que são apenas 35, devorava literatura sobre o
Apocalipse. Estes livros, de autores norte-americanos, nos falaram
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de como ia ser o futuro, o que tudo aconteceria, como se daria a
destruição final e total da vida na terra para que, daí, pudesse vir
Jesus em glória. O que vou chamar aqui de “pavor apocalíptico”
tomou conta de nós, nos fez tremer e nos fascinou.

Pessimismo? Otimismo? Realismo!
O mundo, os mais experientes entre nós devem lembrar, foi
bipartido entre os Estados Unidos e seus parceiros, o chamado 1º
mundo, e a União Soviética e seus parceiros, o chamado 2º mundo.
Na verdade, existia um terceiro grupo que tentou ser independente, mas não conseguia escapar por completo das manobras
de poder dos outros dois: o chamado 3º mundo. Meu país de origem, a Suíça, foi tecnicamente neutra, mas de fato fazia parte do
1º mundo. Lembro de fortes debates com meus pais, para quem,
como para muitos, existia apenas “nós” cá e “eles” lá, sendo “eles”
uma ameaça a “nós”. O grupo do “nós” se entendeu como cristão e civilizado, enquanto “eles” seriam ateus e bárbaros. Houve
uma corrida de armamento sem precedentes, e acumulou-se um
potencial de armas nunca antes visto na história. Era potencial
nuclear suficiente para explodir a terra inteira mais de uma vez.
Esse potencial ainda existe.
Para nós, à época, o futuro foi um grande ponto de interrogação. Além do armamento, soubemos aos poucos das ameaças
ao meio ambiente, do fim do petróleo, da morte das florestas por
causa da chuva ácida. Também esta parte não está tão distante
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assim; lembremos os desastres de Mariana ou Brumadinho e
sabe-se lá quais barragens ainda haverão de romper-se no futuro
e enterrar seres humanos, animais e plantas debaixo de massas
de lodo altamente nocivo, envenenando terra e rios para anos,
se não décadas.
Agora, não é interessante: naquela época como hoje se chamava aos que falavam destes problemas de “pessimistas”, de
“pregadores apocalípticos”, aqueles que somente enxergavam o
negativo. Aquele cujo polegar sempre estava virado para baixo. Ao
contrário, muitos diziam, é preciso ser “otimista – think positive,
“pense positivo”, polegar para cima. Vai dar “tudo bem, tudo certo”.
Acontece que, tanto naquela época como hoje, o mundo
não é tão simples assim, nem para o mal, nem para o bem. O
pessimismo – tudo é mau, tudo está em decadência, o fim está
próximo – ou o otimismo – tudo bem, tudo certo, tudo vai se
resolver de alguma forma ou outra – ambos não nos ajudam.
Quem de nós já passou por uma ou várias crises – e quem pode
dizer de si, sendo honesto, que nunca passou por alguma crise –
sabe que um simples bater no nosso ombro dizendo “vai dar tudo
certo”, por todas as boas intenções que pode conter, não nos ajuda.
Quem dera que fosse tão fácil assim, que num estalar de dedos,
pudéssemos, como um Thanos4 com o conjunto daquelas joias

Personagem fictício, um supervilão inspirado em Thanatos. Ele aparece
nas histórias em quadrinhos publicadas pela Marvel e, na saga Vingadores

4
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superpoderosas do infinito, mudar tudo, mudar o mundo para ser
como ele deveria ser – ao menos na nossa opinião. Não, a crise
muitas vezes não passa ligeirinho. Podemos ter perdido alguém
próximo a nós, nós mesmos ou alguém perto de nós pode estar
no hospital, os estudos não vão bem como deveriam ou gostaríamos, no grau A passei por um triz apenas, os professores – como
eu até agora – falam apenas do mal no mundo e não da fé que
deve nos animar, parece não haver vagas ou bolsas na IECLB, etc.
Todas e todos aqui poderiam contar histórias e aumentar a lista
daquilo que nos causa crise. Em geral não se resolvem ligeirinho.
Precisamos de paciência, de sabedoria, de força para superar tais
crises. Assim é para nós, assim é para nossas famílias, assim é para
nossa cidade, assim é para nosso país, assim é para nosso mundo.
O que realmente precisamos não é um simplório pessimismo,
nem um superficial otimismo, mas uma boa porção de realismo.

O teólogo da cruz diz as coisas como elas são
Lutero disse, em seu debate de Heidelberg, que o “teólogo da
cruz diz as coisas como elas são” (tese 21) – diferente do teólogo
da glória que, como diz Lutero, confunde as coisas e “chama o
mau de bom e o bom de mau”. Precisamos de um duplo realismo:
de ver as coisas do mundo como elas são, bem como enxergar

possui um conjunto de pedras preciosas que tem o poder de mudar o mundo
num estalar de dedos.
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como Deus se revela: não no poder da glória, mas na fraqueza
e vulnerabilidade da cruz. É no espelho da cruz que podemos
enxergar e também confessar nossas próprias falhas – e não apenas as dos outros e das outras, como é tão comum, tão fácil e tão
nocivo para nossa convivência. Fofocas, conversas de bastidores
sobre terceiros, acusações infundadas azedam e destroem relações.
Por isso é tão importante que sempre de novo cheguemos, todas e
todos nós, diante da cruz, olhemos para nós, confessemos nossos
pecados e digamos: “perdão, Senhor, perdão!” Essa confissão e
esse perdão é que possibilitam também o perdão a quem nos
tem ofendido. A razão da esperança está na cruz, como Lutero
não cansava de apontar, no crucificado. Não se trata de nenhum
otimismo que nos prometeria uma vida sem sofrimento. Antes, é
a esperança que nos faz crer e perceber que Deus não nos abandona no sofrimento. É uma esperança realística, verdadeira. É a
Páscoa no meio da Sexta-Feira Santa, a ressurreição no meio da
experiência da cruz.

“Não escrevi o Apocalipse para assustar ninguém!”
Prezada comunidade, justamente isto é o tema do Apocalipse
de João. Nosso uso comum da palavra “apocalipse” é que indicaria,
como aqueles livros que lia quando era jovem, um desastre que
estaria se aproximando. Vemos na TV, lemos no jornal ou nas
redes sociais um futuro “em imagens apocalípticas”. No entanto,
a palavra “apocalipse” não significa desastre, nem futuro, mas
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“revelação”. E como deveria ser, para Lutero, no caso do teólogo
da cruz, também aqui não se tornam visíveis as coisas que supostamente serão, mas as que já são. Sofrimento, violência, injustiça,
destruição – esta foi a realidade do mundo e das comunidades no
tempo de João, autor do livro do Apocalipse. Assim foi no final
do primeiro século como em muitos momentos depois e também
hoje. E a mensagem deste livro tão cheio de imagens, algumas
delas, sim, aterrorizadoras, cheio de figuras e referências difíceis de entender, a mensagem deste livro não é: “Tenham medo”,
“desesperem-se” ou “sejam pessimistas”!
Um comentarista do Apocalipse que tive o prazer de conhecer
colocou como título em seu livro, como mensagem central do autor
do Apocalipse: “Não escrevi o Apocalipse para assustar ninguém”.5
Sim, a mensagem do Apocalipse, desta revelação das coisas mundanas e divinas como elas são não é de medo, mas de coragem:
Alegrem-se que vocês não estão sozinhos. Alegrem-se que Deus se
preocupa com vocês e cuida de vocês. Alegrem-se que Aquele que
se sacrificou por vocês, Jesus Cristo, este que se fez ser humano
fraco e vulnerável, justamente a este é que pertence o verdadeiro
poder. Ele é o cordeiro do qual fala nosso texto, o cordeiro que
se doou por nós, fazendo de um símbolo de tortura e de morte,
que é a cruz, um símbolo de esperança e de vida.

5 SAÔUT, Yves. Não escrevi o Apocalipse para assustar ninguém! Por João
de Patmos. Trad. Nadyr de Salles Penteado. São Paulo: Loyola, 2004.
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Este cordeiro, assim nos diz o texto, recebe a adoração de
todos os entes. Temos os anjos, os seres celestiais. Temos os
anciãos, 24 deles, como foi dito anteriormente no texto, talvez
representando o conjunto das tribos de Israel, e os 12 apóstolos,
portanto judeus e cristãos em seu conjunto. Temos os quatro
seres viventes que já conhecemos do profeta Ezequiel e que correlacionamos na tradição aos quatro evangelistas – o humano,
o leão, o touro e a águia. Ao redor do trono estão, como diz o
texto, “milhões de milhões e milhares de milhares”, e associam sete
qualidades ao cordeiro: “poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e
honra, e glória, e louvor” – o número sete, número da plenitude.
Justo este animal frágil, vulnerável, que foi morto por nós, justo
a ele cabem estas qualidades. Não cabem a nós ou a qualquer
governante ou poderoso neste mundo. Nosso Deus, no linguajar
do Apocalipse “Aquele que está sentado no trono”, portanto aquele
que detém o poder, demonstra seu poder ao tornar-se humano e
vive, caminha, sonha, se alegra, acusa, sofre, resiste do nosso lado
e anuncia o Reino de Deus. “Aquele que está sentado no trono”
entrega o poder ao cordeiro, justo aquele que se doou em Jesus
Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia.

No meio do sofrimento Deus
enche as nossas mãos de esperança, bênção e vida
Como ouvimos esses dias na pregação sobre Tomé, aquele
que não creu e a quem Jesus mostrou suas marcas da tortura e
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da morte: o ressuscitado não perdeu suas marcas da morte, ele
ainda as carrega. Isto sublinha que aquele que ressuscitou não
é outro do que aquele que morreu por nós. Assim também é a
esperança que dele emana para nós: a esperança não passa por
cima do sofrimento. A luz da ressurreição chega para nós no
meio do sofrimento, nos atinge com as nossas marcas. No meio
da nossa vida está o sofrimento, no meio da nossa vida também
aparece a esperança. E a esperança mostra que o ressuscitado
cuida dos seus. Na leitura ouvimos como os discípulos que ainda
não tinham reconhecido o ressuscitado mesmo assim confiam na
voz Dele e jogam, mais uma vez, as redes na água. A confiança se
confirma: as redes estão cheias, as brasas já estavam prontas para
assar os peixes, e também havia pão. Todas as pessoas podem
comer, o ressuscitado toma o pão e o peixe e os distribui. Ele cuida
dos seus por meio do próprio trabalho deles, que ele incentiva,
acompanha e abençoa. E agora eles sabem: é Ele, nosso mestre,
a quem seguimos e a quem queremos ainda seguir.
O que se deduz deste testemunho bíblico? Pessimismo?
Otimismo? Não. Resulta um realismo: ver as coisas da terra e
do céu, dos seres humanos e de Deus assim como são, com suas
partes bonitas e feias, alegres e tristes, encorajadoras e amedrontadoras. No meio de todas as nossas experiências, em sua realidade
aparece a realidade da cruz e da ressurreição que nos conduz à
esperança. É a esperança que parte do cordeiro. Por isso merece
nosso louvor e nossa adoração, nossa gratidão. Como podemos
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mostrar isto de forma adequada? Com que posição de mão devemos e podemos aparecer na frente do cordeiro e “daquele que
está sentado no trono”? Com o polegar para baixo, como faria
o pessimista? Não. Com o polegar para cima, como faria o otimista? Não. Vocês têm uma sugestão? Isso: com a mão aberta
para receber a bênção que nos advém de Deus. A mão aberta é
vulnerável. Pode se bater nela, como foi bastante comum para
nossos pais e talvez para alguns de nós aqui também. Jesus a
teve transpassada por pregos. Sim, a mão aberta é vulnerável – e
por isso mesmo ela sinaliza confiança, pois confia que Deus não
bate, mas a enche. A mão aberta também é vazia – ela não doa,
ela recebe. E enquanto recebe, diz para Deus: hinneni, “veja eu”,
“eis-me aqui”, Deus, aceita-me como sou, usa-me, conduze-me. As
mãos abertas oferecidas a Deus são uma postura ao mesmo tempo
humilde e corajosa. São sinal não de um pavor apocalíptico, mas
da verdadeira esperança, da luz da páscoa no meio da experiência
da cruz. Deus não deixará as nossas mãos oferecidas vazias.
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará
o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. (Fp 4.7) Amém!
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Una aproximación a la experiencia
religiosa desde la Neuroteología
6

Introducción

C

omo fenómeno humano universal a lo largo de la historia, la religión ha despertado las más diversas reacciones

humanas abarcando desde la adhesión ferviente del creyente a
la negación obstinada del ateo. En ese amplio universo, la experiencia religiosa, íntima a la experiencia humana, ocupa un lugar
central y es el lugar de profundas emociones y transformaciones.
Pero ¿cuál es la naturaleza psíquica de esa experiencia religiosa?
Por experiencia religiosa describimos la dimensión subjetiva
de la religión enfatizando la experiencia personal emocional y

Patrícia Pizzorno, licenciada en Psicología (Universidad de la República,
Montevideo, Uruguay); Magister en Ciencias Religiosas y Licenciada en
Derecho Canónico (Pontificia Universidad Gregoriana, Roma, Italia); y Máster en Teología Bíblica (Facultad EST, São Leopoldo/RS, Brasil). Católica.
Docente de Fenomenología del Hecho Religioso y Psicología de la Religión
en la Universidad Católica del Uruguay en Montevideo.
6
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una forma intuitiva de conocimiento en la que el individuo funda
su certeza religiosa. Vergote (1966, p. 24) designa la experiencia
religiosa como “la captación, en lo que es humano y terrestre,
del impacto de lo Totalmente-Otro” y sostiene que es la misma
experiencia humana óptima que toma sentido por el contexto y
por el lenguaje. Pero la definición de experiencia religiosa está
lejos de ser unitaria y las diferentes nociones, originadas a partir
de disciplinas y contextos diversos, dificultan la comparación
tanto de los paradigmas de investigación como de los resultados
obtenidos e invitan a una aproximación interdisciplinar.
En el origen de las religiones tradicionales se encuentran
numerosos relatos de experiencias religiosas. La Torá y la Biblia
narran experiencias de diversa índole en patriarcas, profetas
y apóstoles y la tradición islámica cuenta las experiencias de
Mahoma. Abraham habla con Dios como con un amigo, Jacob
lucha con un ángel en Penuel (Gen 32.22-32) y a Moisés, con
quien el Señor habla cara a cara como habla un hombre con su
amigo (Ex 33.11), Dios se le revela en una zarza ardiente (Ex 3).
Elías encuentra a Dios en la brisa suave (1Re 19. 3-15), Isaías lo ve
“con sus ojos” y por eso teme morir (Is 6. 1-6) y Jeremías es conocido y llamado desde el seno materno (Jer 1.5). Los Evangelios
relatan las experiencias religiosas de Jesús entre las que sobresalen el Bautismo, la Transfiguración, la intensa oración en el
Getsemaní que lo lleva a sudar sangre, y la exhalación del espíritu en la Cruz. Todas son narraciones de experiencias religiosas.
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También las hay en la vida de los apóstoles y otros seguidores
y seguidoras de Jesús en los Evangelios y en los Hechos de los
Apóstoles. Tantos son los relatos de experiencias narradas en el
Antiguo y Nuevo Testamento, que, si intentáramos enumerarlas a
todas nos extenderíamos demasiado. Relatos que se hacen incontables si acercamos a ellos los de tantos hombres y mujeres desde
ese entonces hasta nuestro hoy. Pero ¿cuál es la vivencia psíquica
de estas experiencias? ¿Cuál es su correlato neural?
En el campo de las ciencias religiosas, la Teología, la Espiritualidad, la Fenomenología y la Psicología de la Religión entre
otras, intentan cada una desde su especificidad, profundizar en
estas experiencias religiosas. También desde las neurociencias se
busca entender lo que sucede en el cerebro de las personas cuando
estas experimentan estados mentales que asocian con su fe religiosa (Czachesz, 2013). Estos estudios investigan la relación de la
experiencia religiosa con las funciones cerebrales dando origen a
la configuración de otra ciencia, la Neuroteología. Los estudios
en lo que se fundamentan las neurociencias utilizan tecnología
de imagen funcional y nos proporcionan evaluaciones de la actividad cerebral. Los principales son la tomografía computarizada
de emisión monofotónica (SPECT), la tomografía por emisión
de positrones (PET), la resonancia magnética funcional (fMRI)
y el electroencefalograma (EEG). Los estudios publicados que
utilizan esta tecnología en prácticas religiosas han sido numerosos durante los últimos años y han seguido diferentes líneas
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de investigación. Los artículos de István Czachesz (2013) y Uffe
Schjoedt (2009), y la obra de Patrick McNamara (2009) ofrecen
una reseña de estas. Veremos a continuación algunos de los principales estudios en el ámbito.

Neurociencias de la experiencia religiosa
A finales de los años 60 Benson y sus colaboradores comienzan
a trabajar en la respuesta de relajación. Estudiando los cambios
fisiológicos ocurridos durante la práctica de la meditación trascendental en una muestra de 36 sujetos durante un período
promedio de 29,4 meses, meditando diariamente por un lapso
de aproximadamente una hora, identificaron un mecanismo capaz
de contrarrestar los efectos del estrés (Wallace, Benson, & Wilson,
1971). Este mecanismo consiste en estimular ciertas áreas del cerebro que reducen el efecto negativo del estrés que es causado por la
estimulación de una zona del hipotálamo. A este estado opuesto al
estrés Benson lo llamó respuesta de relajación y es un estado físico
de reposo profundo que cambia la respuesta física y emocional
del individuo al estrés suavizando el ritmo cardíaco, la presión
sanguínea y la tensión muscular (Benson & Klipper, 1975). Según
Benson estos procesos pueden lograrse a través de la meditación,
y para examinar el grado en el que las prácticas de meditación
alteran el metabolismo corporal, realizó diversos estudios. Uno
de ellos con tres monjes budistas tibetanos experimentados del
monasterio de Rimtek en India a los cuales se les realizaron
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electroencefalogramas durante su práctica de meditación. El
estudio mostró que en la meditación budista hay un descenso
general de la tasa metabólica (cantidad de energía mínima diaria
necesaria para mantener el organismo en reposo), pero en lo
que respecta a los hemisferios cerebrales hay un aumento de la
actividad asociada a la concentración y a la atención focalizada.
Esto significa que los monjes, lejos de alcanzar un estado semejante al sueño, experimentan durante la meditación un aumento
de la atención (Benson, Malhotra, Goldman, Jacobs, & Hopkins,
1990). Otro de los estudios se realizó con cinco yogas kundalini
cuya técnica de meditación consiste en concentrarse y enfocar
la atención en la respiración y en la repetición de un mantra.
Mientras meditaban, se les realizaron imágenes por resonancia
magnética funcional (fMRI). El resultado del estudio indicó que
la práctica de la meditación activa estructuras neurales implicadas en la atención y en el control del sistema nervioso autónomo,
y sostiene la hipótesis de que la meditación es potencialmente
capaz de influir en las actividades psicológicas relacionadas a la
respuesta de relajación (Lazar et al., 2000). De todos modos, es
de esperarse que cada práctica active la región cerebral que corresponda a su particular característica cognitiva.
Michael Persinger (1983; 1984) sostiene que la experiencia
religiosa de una “presencia sentida” (felt presence) se asocia con
impulsos eléctricos transitorios en el lóbulo temporal. Por eso,
mediante la estimulación de patrones específicos de actividad
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cerebral, se puede inducir la percepción de una presencia. Tales
fenómenos transitorios del lóbulo temporal (TLTs), de poquísimos segundos de duración, serían análogos a micro convulsiones
eléctricas sin ningún componente motor. El autor afirma que
los fenómenos transitorios del lóbulo temporal son experiencias
intrínsecamente gratificantes y sostiene la existencia de factores
físicos que pueden predisponerlas. Alega que las etapas donde se
constata el mayor pico de experiencias religiosas es en la pubertad
y durante el proceso de deterioro en edad avanzada, debido a las
peculiaridades del lóbulo temporal en estos períodos (Persinger,
1983). Persinger ha registrado también la aparición de picos en el
lóbulo temporal durante episodios de glosolalia en un miembro
de un grupo pentecostal. Y también la aparición de una convulsión eléctrica de onda delta dominante de aproximadamente 10
segundos en el lóbulo temporal de un instructor de Meditación
Trascendental, durante una experiencia pico en una sesión de
meditación. Ambos casos se corresponden con la hipótesis de
que las experiencias religiosas son correlatos naturales TLT que
se pueden detectar mediante EEG de rutina (Persinger, 1984).
Otro experimento fue llevado a cabo con 61 universitarios de
entre 18 y 35 años (Makarec & Persinger, 1990). Para confirmar
su hipótesis, Persinger creó un casco con capacidad para estimular
el cerebro utilizando la Estimulación Magnética Transcraneal
(TMS). Su intención era ver si efectivamente las experiencias religiosas podían ser inducidas en personas sanas. Los participantes
(sin saber cuándo la TMS estaba activa), si experimentaban la
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precepción de una presencia debían apretar un botón. Según los
resultados ofrecidos por el mismo Persinger, el “Casco de Dios”
es eficaz en el 80% de la población. La crítica principal a los experimentos de Persinger es el eventual grado de sugestibilidad en el
uso del “Casco de Dios” (Granqvist et al., 2005).
Eugene d’Aquili y Andrew Newberg (1993) proponen un
modelo teórico neuropsicológico de la experiencia religiosa con
el que se pueda analizar cualquier tipo de experiencia mística.
Para realizar este modelo se basan en la “experiencia religiosa
intensa” (p. 177) a la que relacionan con el Mysterium Tremendum
et Fascinans de Rudolf Otto (p. 195). Analizan dos caminos de
meditación tradicionales por medio de los cuales se llega a la
experiencia religiosa: el de la meditación pasiva o vía negativa que
comienza con el sujeto que busca despojarse de todo y despejar
su mente, y el de la meditación activa o vía positiva que comienza
con el sujeto que busca centrarse y concentrarse en una imagen
(mental o física) o un objeto. Los autores analizan ambas vías y
proponen complejos circuitos de actividad cerebral correspondientes al proceso de la meditación en cada una de ellas. Si bien
las primeras etapas del proceso son diferentes en ambas, los dos
caminos se unifican en un momento del proceso y conducen a lo
que los autores denominan estado de “Absoluta Unidad del Ser”.
D’Aquili y Newberg realizaron tres estudios de SPECT
en los que prueban su modelo, uno con ocho monjes Budistas
Tibetanos durante la meditación (Newberg et al., 2001), otro con
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tres monjas católicas franciscanas durante la recitación de sus oraciones (Newberg et al., 2003) y un tercero con cinco voluntarios del
movimiento Pentecostal mientras rezaban en lenguas (glosolalia)
(Newberg et al., 2001). Los resultados de los estudios dieron semejanzas entre los monjes tibetanos y las monjas franciscanas. Se
encontró una correlación negativa entre la actividad prefrontal y
la activación de la corteza parietal superior (SPL). El estudio llevado a cabo durante la glosolalia dio un resultado diferente. Según
Schjoedt (2009), esta variedad de resultados podría cuestionar la
hipótesis de d’Aquili y Newberg de que la experiencia religiosa
esté definida por mecanismos neurales universales poniendo en
discusión la propuesta de un único modelo neuropsicológico. Si
bien se le reconoce la importancia de la elaboración de un modelo
teórico formulado en clave neurocientífica, se le cuestionan también algunos supuestos de la organización cerebral que no han
podido ser probados aún.
Beauregard y Paquette (2006) también investigan los sustratos neurológicos de la experiencia mística cristiana. Estudiaron
mediante fMRI a 15 monjas carmelitas en las que se midieron
los cambios en el nivel de oxígeno en sangre en tres condiciones. Una mística, una de control y una de base. En la condición
mística las monjas debían recordar y revivir con ojos cerrados su
experiencia mística más intensa. En la condición de control, las
monjas debían recordar y revivir con ojos cerrados el momento
más intenso de unión con otro ser humano. La condición de
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base fue un momento normal de descanso con ojos cerrados. El
resultado del estudio durante la condición mística puso de manifiesto la activación de gran cantidad de zonas del cerebro. Esto da
entender que la experiencia mística es un fenómeno complejo que
envuelve muchos procesos y regiones cerebrales. Para los autores
este era un resultado esperado ya que la misma experiencia religiosa es compleja y multidimensional. Además, los resultados de
la comparación de los estudios entre las diferentes condiciones
sugieren que hubo especificidad en las regiones cerebrales activadas en la condición mística con respecto a la condición de control.
Fue llamativo también que cuando se compararon los resultados
de los dos tipos de recuerdos socioemocionales (unión con Dios
y unión con otra persona) se asociaron a diferentes patrones de
activación cerebral.
Patrick McNamara (2009) basa sus investigaciones en las
experiencias sui generis. Al examinar los datos obtenidos por
neuroimagen busca descubrir si hay un patrón de activación
cerebral de las experiencias religiosas y si estas se asocian a un
conjunto determinado de zonas cerebrales. Si así fuera, se podría
comprender mejor la naturaleza de la experiencia religiosa analizando los roles funcionales de esas zonas particulares del cerebro.
McNamara analiza y compara los resultados de los principales
estudios de neuroimagen de personas sanas que realizan prácticas religiosas. De dicha comparación concluye que el circuito
de sitios cerebrales que se identifican con la religiosidad a partir
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de datos clínicos aparece de forma consistente también en los
estudios de neuroimagen. En muchos y diversos tipos de prácticas religiosas, con variedad de participantes, y con un mínimo
de excepciones, se constata actividad en los lóbulos prefrontales,
los lóbulos temporales, el sistema límbico, y los sistemas dopaminérgicos. A nivel cortical se ve una tendencia hacia una mayor
activación en el hemisferio derecho. Los lóbulos parietales tienden
a la desactivación o no cambian, y en el cerebelo tampoco se
ven cambios consistentes. Estos resultados sugieren una red de
regiones del cerebro que consistentemente se activa cuando una
persona realiza un acto religioso, por lo cual, según McNamara,
es clara la existencia de un conjunto de estructuras cerebrales
interconectadas anatómicamente, que modulan la religiosidad.
Para explicar su modelo McNamara parte de la noción de
self que es, sintética e idealmente, una conciencia unificada.
Idealmente porque el self oscila entre la unidad y la escisión,
siendo la división el estado de conciencia por defecto. Lo que el
autor llama “descentramiento” es el proceso por medio del cual
el self alcanza la unidad, y este descentramiento está mediado a
través de mecanismos neurales, afectivos y volitivos, por la experiencia religiosa. La experiencia religiosa hace que las funciones
ejecutivas y los aspectos volitivos de la conciencia se atenúen,
permitiendo la entrada de otras informaciones y aspectos del
self no conscientes.
Nina Azari por su parte plantea la hipótesis de que la
experiencia religiosa es esencialmente un fenómeno cultural.
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El descubrimiento de que la recitación de textos de la Biblia
activa la corteza prefrontal en lugar de las regiones subcorticales, implica para Azari que la experiencia religiosa puede asumir
diversas expresiones en diversos sistemas culturales. Azari y sus
colaboradores también investigan sobre las emociones como parte
constitutiva de la experiencia humana y por ende de la experiencia
espiritual, y buscan evidencia de patrones neuronales cognitivos
distintivos de la experiencia religiosa.
Un primer estudio publicado en el 2001 cuestiona tanto la
idea de que una experiencia religiosa sea un evento preconceptual, afectivo e inmediato, como de que sea un fenómeno
cognitivo de atribución. Investiga los correlatos neurales de la
experiencia religiosa mediante neuroimagen funcional y sugiere
que no es ni una cosa ni la otra. Durante la recitación religiosa,
sujetos autoidentificados como religiosos activaron un circuito
frontal parietal compuesto por la corteza prefrontal dorso lateral, frontal dorso medial y parietal medial. Estudios previos
indican que estas áreas desempeñan un papel importante en el
pensamiento de evaluación reflexiva. Por lo tanto, la experiencia
religiosa podría ser un proceso cognitivo que, sin embargo, se
siente inmediato (Azari et al., 2001).
Nina Azari y Dieter Birnbacher (2004) cuestionan la teoría
de la atribución como criterio explicativo de la experiencia religiosa. Proponen un enfoque basado en estudios de neuroimagen
y postulan que la experiencia religiosa surge como un “pensar
que se siente como algo” (p. 901). Este estudio publicado en el
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2004 rebate la importancia de comprender en profundidad las
emociones ya que una concepción errónea de las mismas llevaría
a una visión distorsionada y reductiva de la experiencia religiosa.
El artículo afirma que las emociones se han entendido a lo largo
del tiempo, fundamentalmente desde dos corrientes. Una de ellas
prioriza el sentimiento y la otra prioriza el pensamiento. Y ambas
corrientes han limitado una correcta comprensión de la experiencia religiosa. James, Otto, Schleiermacher han considerado, según
Azari, al sentimiento como el núcleo central de una experiencia
religiosa no cognitiva, intuitiva, totalmente independiente del
pensamiento y las creencias. Posteriormente en el tiempo, Spilka,
Kirkpatrick y otros han visto la experiencia religiosa desde la
teoría de la atribución, considerándola fundamentalmente un
fenómeno cognitivo. Buscando un acercamiento integrado a
la experiencia religiosa, Azari y Birnbacher (2004) afrontan el
estudio de su naturaleza emocional con tecnología de imagen,
y alejándose de la concepción tradicional de la experiencia religiosa sui generis, se preguntan si el comportamiento religioso
se rige por la cognición o por la emoción. Los autores asumen
que la experiencia religiosa se sirve de un conjunto de procesos
neuronales y que la religión se desarrolla en un sistema cultural
donde el significado y la interpretación son factores centrales en la
experiencia religiosa. Llegan a la conclusión de que las emociones
son fenómenos más ricos que el sentimiento o el pensamiento
puros y sostienen que la emoción correctamente entendida le
proporciona el contenido y la calidad a la experiencia religiosa.
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Por eso argumentan que la experiencia religiosa emerge como
“pensar que se siente como algo” (p. 902). La experiencia religiosa
así comprendida es un estado complejo en el que las creencias
y los sentimientos interactúan de manera similar a una “actitud
emocional” (Azari & Birnbacher, 2004). En el último estudio que
se tendrá en cuenta se analizan investigaciones previas, y se investiga la diferencia entre el recitar rimas y el recitar religioso. De
acuerdo con el análisis se encontraron activaciones prefrontales
relacionadas con la recitación bíblica. La corteza prefrontal se ha
asociado con la cognición social y la interacción interpersonal. El
estudio concluye que la recitación bíblica, que activó la corteza
prefrontal en lugar de las regiones subcorticales, sugiere que la
experiencia religiosa puede tomar diferentes expresiones en diferentes sistemas culturales. Esto sostiene la hipótesis general de
los autores de que la experiencia religiosa es esencialmente un
fenómeno cultural (Azari, Missimer, & Seitz, 2005).
El último proyecto que se analizará es el de Uffe Schjoedt y sus
colaboradores que investiga con fMRI qué sucede en el cerebro
durante distintas prácticas religiosas. Schjoedt (2009) sostiene
que la religión cambia sustancialmente entre individuos y culturas, y cuestiona a varios investigadores por no haber tenido en
cuenta esta diversidad a la hora de llevar adelante las pesquisas.
Afirma que muchos consideran la experiencia religiosa como
una categoría uniforme de la experiencia humana (modelo sui
generis) sin tomar en cuenta la amplitud del fenómeno religioso.
Por eso su investigación supone esta variedad de prácticas y
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comportamientos religiosos, cuestiona la existencia de un correlato neurofisiológico común a todas las experiencias religiosas
(porque pueden ser bien diferentes) y busca describir el proceso
neural básico empleado por sujetos religiosos en varias prácticas religiosas. La investigación se construye con una muestra de
veinte jóvenes cristianos de una fracción de la Iglesia Luterana
danesa ortodoxa. Luego se hace una distinción entre prácticas
religiosas formales e improvisadas. Se selecciona el Padre Nuestro
(práctica religiosa formal), la oración personal improvisada
(práctica religiosa improvisada), una rima popular (práctica no
religiosa formal), y la expresión de deseos a Papá Noel (práctica
no religiosa improvisada). Los resultados muestran que durante
la oración personal se activaron áreas de cognición social, lo que
sugiere que orar a Dios es una experiencia intersubjetiva comparable a una interacción interpersonal. En términos de función
cerebral, los resultados sugieren que los participantes piensan en
Dios como un ser personal real (no como ser un ficticio como
Papá Noel). La oración personal (improvisada) y el Padre Nuestro
(formal) activaron diferentes regiones neurales, esto refuerza la
suposición de que las prácticas y las experiencias religiosas son
fenómenos diversos.

Conclusión
El estudio de la experiencia religiosa exige un abordaje interdisciplinario ya que se trata de afrontar una realidad compleja que
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toca todas las áreas del vivir humano. En el campo de las neurociencias experimentales, referentes importantes como Benson,
d’Aquili, Newberg y McNamara, intentan encontrar un patrón de
activación cerebral de las experiencias religiosas. Otros investigadores dan más importancia a los factores sociales y culturales. En
esta línea, Taves habla de la experiencia “considerada religiosa”, y
Azari y Birnbacher la estudian a partir de las emociones y dicen
que la experiencia religiosa emerge como “un pensar que se siente
como algo”. Las neurociencias experimentales tienen aún mucho
que decir sobre la comprensión de la naturaleza de la experiencia
religiosa y sobre el rol que esta tiene en la promoción de la salud y
en el bienestar del individuo. La respuesta de relajación de Benson
va en este sentido. Es importante notar también las dificultades
que comporta trabajar en el campo. Además de los altos costos
y de la necesidad de una mayor precisión y sensibilidad en los
instrumentos de medición que se utilizan, hay dimensiones constitutivas de la experiencia que quedan fuera del alcance de estas
investigaciones. Son por ejemplo las dimensiones institucional,
social, comunitaria y contextual de la experiencia religiosa ya que
todos los estudios se realizan de forma individual y en laboratorio. Por eso es auspiciable la consolidación de la Neuroteología
como ciencia que ponga en diálogo los resultados de las técnicas
de estudio funcional del cerebro con los aportes de la teología.
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Filhos da Terra:
a experiência da cese
e os direitos dos povos indígenas

1

Ah, Tupã, Criador de toda natureza! Tua presença
é percebida nos rios, nos animais, nas plantas e nas flores. Nós indígenas não somos a coroa da criação como
anunciam os cristãos. Não queremos ser donos, mas representamos parte integral desta totalidade da Pachamama,
pois acreditamos que humano, natureza e cultura são um...
Sim, Tupã, resistimos! Lembramos de tua força e recriamos a jornada. Nossos problemas não são contigo. Nossos
problemas são com a garantia dos direitos, a devastação,
a poluição, o lucro desmedido, o desperdício, o extermínio
da própria humanidade. Somos protetores desta terra!
Nos tratam de maneira “folclorizada”. Não valorizam
nossos saberes. Querem nos objetificar. Ciência e religião
são campos de poder que nos manipulam. Ora foram os
missionários, ora os antropólogos….
Um clamor a Tupã - Cláudio Márcio

Cláudio Márcio Rebouças da Silva, Bacharel e Mestre em Ciências Sociais
pela UFRB. Moderador do Presbitério do Salvador e Reverendo da IPU em
Muritiba (cidade serrana do Recôncavo da Bahia).

1
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O

movimento ecumênico brasileiro é um fenômeno social
polifônico e dialógico. Desta maneira, esse texto se

propõe a refletir ações da Coordenadoria Ecumênica de Serviço
(CESE) em defesa dos direitos humanos de povos indígenas como
manifestações contra hegemônicas perante a “bancada da Bíblia”
que, a despeito de um Estado laico e democrático, insiste em
“criar” uma espécie de teocracia no Brasil negando, por vezes,
direitos sociais conquistados historicamente por lutas de coletivos organizados.
Com efeito, a metodologia utilizada foi análise de material
audiovisual no site da própria instituição, assim como relatos de
alguns integrantes de sua diretoria e beneficiários das ações da
CESE. Busco problematizar as questões: quais os limites-possibilidades das ações de grupos religiosos na garantia dos
direitos humanos? O que a experiência da CESE tem produzido neste contexto?
Compreender a rede ecumênica em que a CESE está inserida é romper um silêncio estabelecido e potencializar vozes que
assumem na coletividade uma espécie de fé-compromisso com
os grupos marginalizados reverberando que o fenômeno religioso pode ser tanto “ópio do povo” quanto “suspiro do oprimido”
simultaneamente. Entretanto, como se verá adiante, a CESE faz
parte do mutirão do Reino de Deus revelado em Jesus de Nazaré,
logo, trata-se de empoderamento a partir da tomada de consciência e de uma práxis emancipatória.
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Sendo assim, abalizo que tive a oportunidade de representar a Comissão Ecumênica dos Direitos da Terra (CEDITER)
no Encontro Nacional do Fórum Ecumênico ACT Brasil, de
14 a 17 de agosto de 2017, em Brasília. Participaram do evento
representantes das seguintes organizações: Aliança de Batistas
do Brasil, Centro de Estudos Bíblicos (CEBI), CESE, Centro
Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular
(CESEEP), Christian Aid, Conselho Latino-Americano de
Igrejas (CLAI), Conselho Mundial de Igrejas (CMI), Conselho
de Missão entre Povos Indígenas (COMIN), Conselho Nacional
de Igrejas Cristãs (CONIC), Diaconia, Fundação Luterana de
Diaconia (FLD), Koinonia, Processo de Articulação e Diálogo
(PAD), Rede Ecumênica de Juventude (REJU), SOS Corpo e
Instituto Universidade Popular (UNIPOP). De fato, uma experiência marcante e desafiadora. Fomos no dia 15 para a frente
do Supremo Tribunal Federal/Brasília, participar de uma vigília
contra o marco temporal, o qual representa uma violação dos
direitos territoriais indígenas. E ali, percebi o Reino de Deus ao
presenciar dois grupos indígenas, o Guarani Kaiowá da região de
Dourados/MS e Guarani Nhandeva da região sul dialogando e em
comunhão juntamente com movimentos sociais, pesquisadores,
líderes religiosos, jovens universitários, etc.
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A lamentável “civilização dos indígenas”
A CEDITER, instituição que representei, foi criada em 1982
pelo reverendo João Dias de Araújo2 com a função de lutar contra
a “indústria da seca” e os grandes latifundiários que exploravam
a vida de homens e mulheres camponeses no território da Bahia,
assim sendo, buscou-se fortalecer tais sujeitos sociais através da
criação e articulações de sindicatos, capacitações técnicas e disputas para efetivação de políticas públicas especializadas.
Narrativas como essas, por vezes, não são reconhecidas ou
valorizadas, pois, foi naturalizado “imagens reais e terríveis” da
“cruz que virou espada”, ou seja, sabe-se que no século XVIII, a
Companhia de Jesus ocupou espaço de relevo na política colonial referente aos povos indígenas, assim, ocorreu como sinaliza
o historiador Fabrício Lyrio (2014) um processo da catequese
à civilização, isto é, política e religião se articularam para
“civilizar indígenas”.
Na verdade, o processo civilizador como sugere o sociólogo Norbert Elias (1994), significa perceber a construção de

Filho de pastor presbiteriano, nascido em Campinas, formou-se em Teologia,
Filosofia e em Direito e foi Mestre em Teologia Sistemática pelo Seminário
Teológico de Princeton. Criador da CEDITER, ajudou na formação do Instituto Teológico Ecumênico da Bahia (ITEBA), da Coordenadoria Ecumênica
de Serviços (CESE) e foi um dos fundadores da Igreja Presbiteriana Unida
do Brasil (IPU).
2
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um habitus, uma segunda natureza moldada e, neste contexto
específico, prevaleceu o paradigma europeu, branco, patriarcal
e cristão. Ora, que em nome do sagrado se fez e faz dominação
atrelada ao extermínio de povos já sabemos (com lágrimas nos
olhos), entretanto, o fenômeno religioso é unilateral? A história
hegemônica é a única a ser contada?
Dessa forma, não cabe naturalizar e simplificar a atuação
etnocêntrica de missionários católicos e protestantes em solo
brasileiro, ou seja, a combinação da colonização-cristianização,
em tom de modernidade-civilidade, derramou muito sangue de
povos indígenas e africanos. Logo, os “filhos da terra”, ainda hoje,
lutam pela garantia dos seus territórios que foram invadidos por
portugueses, latifundiários, coronéis que com a “bala, o boi e
a bíblia” exerciam e exercem dominação corpórea e ideológica
sobre homens e mulheres.

Espiritualidade e Ecumenismo
Sabe-se que essa perspectiva foi (é) real, mas não são as únicas narrativas. Há braços em luta o tempo todo e de maneiras
múltiplas. Refletindo sobre um desses braços fiquei indagando:
como efetivamente construir uma espiritualidade plural em
defesa da vida? Como os movimentos ecumênicos promovem a
garantia dos direitos humanos? Partindo dessas questões, busco
problematizar as relações de ambivalências no cristianismo que
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ora oprime e nega a diversidade e, em outro momento, luta para
garantir a existência de grupos sociais subalternizados.
O teólogo Rubem Alves falando sobre a religião aponta que
“ela se presta a objetivos opostos, tudo dependendo daqueles que
manipulam os símbolos sagrados. Ela pode ser usada para iluminar ou para cegar, para fazer voar ou paralisar, para dar coragem
ou atemorizar, para libertar ou escravizar” (ALVES, 2003, p. 104).
É importante salientar que a religião, como se sabe, produz sentido na caminhada das pessoas, isto é, “a religião, enquanto ‘teia
de sentidos’ firma-se com vigor nesse tempo de incertezas e inseguranças. Não há como viver no mundo social sem ordenação e
significado” (TEIXEIRA, 2014, p.14), e, nesta busca de sentidos,
assinalo que tanto o conceito de espiritualidade quanto o de ecumenismo são demasiadamente complexos. Assim, o primeiro
estará sendo utilizado como uma experiência ampla que não se
limita a rituais litúrgicos presos ao templo, mas uma vivência que
envolve fé-compromisso social como faces da mesma moeda. Já
o segundo, a OIKOUMENE (casa habitada por todos) será pensado majoritariamente como ação de cristãos, ou seja, católicos e
protestantes. Todavia, em alguns momentos o texto apresentará
diálogos inter-religiosos com a finalidade de se lutar pela garantia
de direitos sociais.
Servirá como mote a experiência da CESE, com sede na capital da Bahia, através de entrevistas realizadas à reverenda Sônia
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Mota (IPU) e ao pastor Joel Zeferino (ABB) e relatos de alguns
beneficiários das ações da CESE.

CESE e sua atuação junto aos povos indígenas
Segundo informações do próprio site, “há mais de 40 anos, a
CESE atua na promoção, defesa e garantia de direitos no Brasil”.
Ela foi criada por Igrejas Cristãs3 e tem a “missão de fortalecer
organizações da sociedade civil, especialmente as populares,
empenhadas nas lutas por transformações políticas, econômicas
e sociais que conduzam a estruturas em que prevaleça democracia
com justiça”. São quatro as políticas de apoio da CESE, a saber:
direito a trabalho e renda; direito à cidade; direito à identidade
na diversidade e direito à terra, água e território. Desta maneira,
a CESE tornou-se símbolo que fortalece e reconstrói uma identidade cristã-ecumênica em que seus integrantes colocam suas
vidas a serviço da justiça social e de uma releitura da bíblia com
o território brasileiro. Com efeito, como aborda o cientista da
religião Jorge Pinheiro:
A atuação no campo social, a partir do ecumenismo,
implica em entendermos esta realidade cultural brasileira

Atualmente a CESE é composta pelas seguintes Igrejas: Igreja Evangélica
de Confissão Luterana no Brasil; Igreja Presbiteriana Independente do Brasil;
Igreja Presbiteriana Unida do Brasil; Igreja Episcopal Anglicana do Brasil;
Igreja Católica Apostólica Romana – CNBB; Aliança de Batistas do Brasil.
3
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e optarmos desde o primeiro momento por duas ações
transformadoras: a educação solidária permanente e a
formação de líderes conscientes do seu papel histórico.
(PINHEIRO, 2014, p. 28)

Nesse sentido, a tomada de consciência dos integrantes da
CESE gera uma dimensão de fé-compromisso em busca de um
novo projeto de nação. Com efeito, movidos e movidas pela
dimensão corajosa e profética do texto sagrado dos cristãos no
novo testamento que diz: “felizes os que têm fome e sede de justiça,
pois serão satisfeitos” (Mateus 5.6), tais sujeitos sociais lançam
seus corpos no mundo como resistência multiforme em favor de
povos indígenas.
Sabe-se que há uma necessidade de desenvolver um olhar
crítico para a produção historiográfica, uma vez que os povos
indígenas foram invisibilizados e, em muitos contextos, tratados
como selvagens, limitados, incapazes. Há ainda perspectivas que
pensam os povos indígenas como isolados, o que é um grande
equívoco, pois, ainda sem o contato com os europeus, há variedades linguísticas, culturais e religiosas acionadas em seu cotidiano,
logo, são plurais e não uma categoria homogênea e harmoniosa,
isto é, não ter contato com o “homem branco” não significa
viver isolado de outras tribos indígenas. Na realidade, é importante salientar que não se pode olhar para as práticas dos povos
indígenas sem esquecer um projeto colonizador, eurocêntrico,
cristão, branco que foi capaz em nome da fé e do progresso de
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controlar e exterminar corpos e extraviar as riquezas das novas
terras invadidas.
De fato, pensar que houve submissão dos povos originários
(filhos da terra) diante dos europeus seria um erro, pois, ocorreram movimentos de resistência, processos de negociações de
terras, pois, como abaliza o filósofo Michel Foucault “onde há
poder, há resistência”. Assim, os(as) pesquisadores(as) devem
buscar novas fontes de viajantes e missionários daquele momento
histórico com o intuito de realizar uma releitura de uma experiência por vezes naturalizada, que coloca os indígenas enquanto
inertes, passivos, “inocentes” na relação com os europeus. A quem
interessa? Seria interessante também se pensar em uma identidade Afro-indígena, unificando forças e ampliando a dimensão
do pertencimento? São questões para serem pensadas, todavia,
interessa-me agora compreender as ações da CESE na luta pelos
direitos dos povos indígenas.
É bastante comum se ouvir que os povos indígenas possuem
uma relação diferenciada com a terra, isto é, para além de dimensões geográficas e/ou técnicas sobre o chão pisado, há aspectos
místicos, afetivos, ancestrais, memoriais e de integralidade com
toda biodiversidade. Ora, as populações indígenas nos orientam a “tirar as sandálias dos nossos pés, porque o lugar em que
nos encontramos é uma terra santa” (Êxodo 3.5). Desta maneira,
conhecer os limites-possibilidades assim como as estratégias
de resistência exige noções específicas de sobrevivência com a
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Pachamama, ou seja, diverso e equilibrado. Com efeito, a questão da terra possui centralidade na vida de diversos povos, logo,
conflitos são estabelecidos e muitos povos indígenas têm resistido
como sinaliza o depoimento de Élson Canteiro:
... enquanto não demarca os territórios indígenas, muitos Guarani-Kaiowá tão morrendo. Muita perseguição
por parte da polícia e segurança do estado, né? E dizer
também que como povo Guarani-kaiowá nós estamos
lutando e não desistimos de nossa luta. Então, hoje, o
governo não reconhece o território indígena...cansamos
de esperar a boa vontade do governo e estamos partindo
para luta para que as nossas crianças tenham uma liberdade de viver no seu território tradicional. Que o povo
Guarani-kaiowá sempre vai resistir na defesa da terra.
(Vídeo publicado em 10 de abril de 2017 intitulado: Élson
Canteiro - Guarani Kaiowá. Disponível no site da própria
instituição e acessado em 18/09/17 às 11:04h).

No mesmo tom aborda Anastácio Peralta - Guarani Kaiowá:
... a gente precisa estudar um novo caminho de política.
Tanto nossa indígena, tanto da sociedade brasileira.
Porque essa política do agronegócio não tem dado
resultado nem para indígena nem pra pobre brasileiro.
A gente indígena não tem muita novidade das políticas,
né? Desde a chegada dos colonizadores até agora, pra
mim é a mesma coisa, ou talvez, até pior. Porque nós
não temos a terra, não temos peixe, não temos o que
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comer, não temos fruta. Vivemos de cesta básica. Então
assim, mas, a gente tenta colocar essa política do bem
viver também... precisamos descolonizar nossos saberes.
Nós ainda mesmo alguns indígenas estudados e o povo
estudado brasileiro tem uma mentalidade de colonizador,
né? [...] (Vídeo publicado em 21 de julho de 2017 intitulado: Apresentação CESE. Disponível no site da própria
instituição e acessado em 18/09/17 às 8:40h).

E ainda:
... a gente tem uma luta de muito tempo, né? Desde a chegada dos europeus até agora e também temos uma luta de
ter conseguido na constituição federal de 1988 o direito
da terra, o direito a saúde, da língua, então, vários direitos
que a gente conquistou, mas, nada foi cumprido de 1988
até agora, principalmente a demarcação de terra. No nosso
país não existe uma política de demarcação de povos indígenas por pressão de político e de agronegócio também,
então, na nossa região é a soja, a cana e o boi. Eu sempre
tenho falado que um boi vale mais do que uma criança
indígena em nossa região. A terra para nós é nossa mãe.
Quando a gente volta para terra a gente volta para o colo
da nossa mãe, então, morrer é pouco. (Vídeo publicado em
10 de abril de 2017 intitulado: Anastácio Peralta - Guarani
Kaiowá - Mato Grosso do Sul. Disponível no site da própria
instituição e acessado em 18/09/17 às 9:40h).
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É possível afirmar que a atuação da CESE neste contexto é
não apenas de caráter financeiro, mas provoca incidência política, capacitações técnicas para mobilização de recursos e, não
menos, planejamento para superar a violação dos direitos. Ora, o
direito à terra é uma questão social-política. João Neves, ao falar
da conjuntura política atual no Brasil, ressalta:
Ao longo desses anos a COIAB nunca viu um processo
de destruição com relação aos direitos dos povos indígenas como estamos passando hoje. Tá claramente para
nós do movimento social e principalmente dos povos
indígenas, a realidade do governo brasileiro, né? Em desmontar tudo que foi construído ao longo desses anos de
batalha... garantias de direito na constituição de [19]88.
As autoridades precisam respeitar as leis que eles mesmos fazem. (Vídeo publicado em 10 de abril de 2017
intitulado: João Neves - Coordenação das Organizações
Indígenas da Amazônia (COIAB). Apresentação CESE.
Disponível no site da própria instituição e acessado em
18/09/17 às 9:00h).

Semelhantemente, Avanilson Karajá abaliza:
... acho que a gente enquanto movimento tem vivido um
grande retrocesso nos últimos 50 anos, né? De direitos
conquistados, por exemplo, as desarticulações dos órgãos,
das entidades que defendem, né? Protetores dos direitos
das comunidades tradicionais, como: comunidades indígenas, quilombolas, pescadores, assentados... eu acho que
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nós enquanto movimentos sociais nos unir para barrar
esse avanço conservador e imperialista do atual governo
[Temer]. E lutar pela democracia, pelo direito a terra e o
direito a paz, né? (Vídeo publicado em 10 de abril de 2017
intitulado: Avanilson Karajá - Rede. Disponível no site
da própria instituição e acessado em 19/09/17 às 9:46h).

Conforme a perspectiva de Sônia Guajajara:
... nós, povos indígenas, a gente sempre enfrentou muitos
ataques... sobretudo nos últimos anos, isso tem se acentuado bastante. O que tá em pauta hoje, a centralidade
do governo Temer em relação aos povos indígenas é a
disputa territorial, ou seja, o retrocesso, o impedimento e
a paralisação de todo e qualquer processo de demarcação
das terras indígenas. Como se não fosse o suficiente eles
estão sempre tentando por meio de portarias e decretos
impedir novas demarcações e retroceder também aos
territórios já demarcados, ou inviabilizar a demarcação
de limites. (Vídeo publicado em 10 de abril de 2017 intitulado: Sônia Guajajara - Articulação dos Povos Indígenas
do Brasil (APIB). Disponível no site da própria instituição
e acessado em 18/09/17 às 10:50h).

Entrevistas
A busca pelo marco temporal é um exemplo concreto da força
da “bancada ruralista” contra os direitos de povos indígenas em
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nossa “pátria amada”. Indaguei duas lideranças religiosas vinculadas à CESE, no que diz respeito a uma fé engajada e incidência
política. A primeira, Sônia Mota (Diretora Executiva desta
instituição e reverenda da Igreja Presbiteriana Unida-IPU), e a
segunda, Joel Zeferino (Vice-Presidente da CESE [no período],
pastor da Igreja Batista Nazareth e presidente [no período] da
Aliança de Batistas do Brasil).
P: Quais os limites-possibilidades de ações de grupos religiosos na garantia dos direitos humanos?
Rev. Sônia Mota:
Se faz necessário resgatar a memória histórica e trazer o envolvimento da religião com os direitos humanos. Não foi à toa que o
surgimento do Conselho Mundial de Igrejas se deu em 1948 justamente na época da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
E na esteira destes marcos, surgiram tantos outros eventos todos
chamando as igrejas a se comprometerem com esta causa. No
final dos anos 70, com o recrudescimento dos atropelos contra os
Direitos Humanos na América Latina, outra vez as igrejas foram
chamadas a atuar em defesa das liberdades. Portanto, a relação
entre religião e direitos humanos não se configura como algo pontual, transversal ou periférico. É, na verdade, a sua essência e seu
ethos. Defender os direitos é defender a vida em todos os âmbitos: Direitos Civis, Políticos, Econômicos, Sociais, Ambientais e
Sexuais. As religiões desempenham um papel social e político. No
entanto, este papel pode significar a legitimação da continuidade
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da marginalização de pessoas e grupos sociais ou pode representar
a reivindicação de transformações sociais, políticas e econômicas
em que todas e todos tenham vida e vida em plenitude. As religiões podem representar a opressão e normatização de corpos,
a exclusão de pessoas, sendo coniventes e justificando práticas
violentas, processos de alienação ou podem assumir uma postura
de denúncia profética contra uma sociedade elitista, excludente,
violenta, patriarcal e machista. Infelizmente no atual estágio em
que estamos o que temos assistido é o desmonte geral de políticas públicas que foram conquistadas a duras penas pela sofrida
sociedade brasileira. Nesse conflito, de um lado estão aqueles/as
que defendem a privatização da vida, e do outro existem os que
defendem que o destino dos recursos públicos deve ser prioritariamente para a efetivação dos direitos humanos, estabelecendo,
com isso, uma vida digna e sustentável para todos/as – por meio
de políticas públicas universais promovidas pelo Estado, para
que se reduzam as desigualdades e a pobreza. Esse último é o
lado em que nós optamos por estar! As religiões comprometidas com a democracia, com a defesa de direitos e com a justiça
social estão afinadas com esta postura. A luta é desigual, mas
não podemos perder a consciência de que nosso compromisso é
com a promoção da justiça social e com a efetivação dos direitos
humanos. Para isto é necessária uma fiscalização permanente e
uma denúncia constante. Não vamos esconder as contradições
das religiões, sabemos que nem todas estão afinadas com esta
postura. Mesmo aquelas que têm postura mais afinada com a
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defesa de direitos, precisam encarar fortes contradições internas,
o que muitas vezes tem levado a rupturas. No entanto, há de se
fazer escolhas. Em tempos de globalização e de mercado livre
impondo modelos de exploração e exclusão nas formas de fundamentalismos econômicos e teológicos, deve haver vozes proféticas
de resistência e de defesa da vida: Também o jovem negro e pobre
que mora na periferia tem o direito de viver; também a mulher
que sai na rua vestindo sua saia curta, que volta tarde da noite
da balada tem o direito de não ser estuprada; as tribos indígenas
têm o direito de viver em seus territórios preservando seu jeito
de ser, viver e cultuar; as pessoas de candomblé e da umbanda
têm o direito de expressar a sua fé sem precisar se esconder por
medo; quilombolas têm o direito de ver seus territórios reconhecidos e neles viver cultivando suas raízes e seus saberes ancestrais;
as marisqueiras e pescadoras artesanais têm o direito de pescar
seu peixe e de viver do seu trabalho; comunidades não precisam ser destruídas pelo trabalho irresponsável de mineradoras
e da agroindústria. O que tudo isto tem a ver com religião? Ter
consciência das ambiguidades e tensões que existem no campo
religioso brasileiro é um passo relevante para podermos refletir
sobre nossas responsabilidades e desafios.
Pastor Joel Zeferino:
É interessante destacar que o conceito de “Direitos Humanos”
dialoga diretamente com a existência de grupos religiosos – isso
no sentido de que, por um lado os valores expressos nas confissões
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religiosas, em geral exaltam a noção do direito e valor da vida
humana; porém, dependendo da leitura que se faz desses conceitos – vida – humano – as expressões religiosas podem se tornar
um empecilho na concretização do conceito moderno de “Direitos
Humanos”. Enfim, penso que uma possibilidade sempre presente
é de que estando presente nas bases das comunidades, os grupos
religiosos tem esse potencial de ser muitas vezes os primeiros a se
defrontarem com as dificuldades das pessoas – sobretudo as em
condições desfavoráveis. O limite deve ser a própria autonomia
na compreensão desses grupos acerca de seu lugar e condição. Por
exemplo, trata-se de um equívoco quando um grupo religioso
quer a partir de sua noção de “desenvolvimento” ou de “prosperidade” implantar ações que vão de encontro com as formas
de organização de grupos que se sustentam e se compreendem
a partir de lógicas de produção e distribuição de bens diferentes
daquelas impostas pela hegemonia europeia-estadunidense.
P: O que a experiência da CESE tem produzido neste contexto? Como a CESE pensa as ações da “bancada da Bíblia” em
relação à garantia de direitos de povos indígenas?
Rev. Sônia Mota:
Ao mesmo tempo em que temos índices confirmando o
quanto a sociedade brasileira afirma ser religiosa, estamos enfrentando um cenário de fortalecimento das alas conservadoras no
Parlamento brasileiro, reforçado nas últimas eleições pelas bancadas do agronegócio, dos fundamentalistas religiosos e dos
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representantes das empresas de armamentos e milícias policiais.
Esse grupo conhecido como BBB - Bancada da Bala, da Bíblia e
do Boi, tem aprovado e trabalhado na defesa de muitas leis que
atentam contra os direitos humanos... Pergunto: qual é mesmo a
ética que fundamente o ser religioso? Assim, como organização
ecumênica formada por igrejas, a CESE tem como sua missão:
Fortalecer movimentos e grupos populares, e outras organizações,
empenhados nas lutas por transformações políticas, econômicas
e sociais que conduzam a estruturas em que prevaleça democracia com justiça na perspectiva dos direitos humanos. Para
cumprir esta missão a CESE tem buscado promover o diálogo,
apoiar projetos que promovem ações ecumênicas e inter-religiosas, ouvir quem pensa diferente, valorizar a pluralidade e a
diversidade que compõem nosso país, sustentando o compromisso com um mundo de paz, onde há lugar para todos e todas.
Não cessam de chegar na CESE demandas para apoiar as lutas dos
povos indígenas e quilombolas, quer seja através do programa de
Pequenos Projetos, Ações de Formação e de incidência. Quanto
aos povos indígenas, o capítulo da ação missionária cristã nos
envergonha. De uma religião perseguida em seus primórdios, o
cristianismo passou a ser perseguidora tão logo se tornou a religião oficial no Império romano. A cruz e a espada fazem parte
de uma história de sangue e dor para muitos povos. Esta forma
de atuação missionária não foi exclusividade da Igreja Católica.
Muitas missões protestantes também impuseram sua crença, seus
ritos e símbolos desrespeitando culturas, ignorando tradições e
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sufocando identidades. Infelizmente, ainda hoje, esta é a prática
de muitas igrejas que se dizem cristãs. Lamentavelmente, nas suas
ações missionárias, muitas igrejas têm-se revelado ainda bastante
intolerantes. No caso do Brasil, em especial, esta perseguição tem
tido endereço certo: são as religiões de matriz africana e indígenas. A utilização de textos bíblicos interpretados sem nenhuma
contextualização, nem uma interpretação séria, infelizmente tem
servido para justificar e legitimar casos de violência e desrespeito.
Porém na própria bíblia é possível encontrar inúmeros textos que
desconstroem este agir e nos apontam para o diálogo e o respeito ao diferente e a outras culturas... O surgimento do Conselho
Mundial de Igrejas se dá no contexto de disputas de agências
missionárias. Depois de um longo período de brigas, as igrejas
deram-se conta que este era um mau testemunho. Embora ainda
tenhamos muitas disputas no campo missionário, existem igrejas
e organizações ecumênicas comprometidas com outra postura. A
ação missionária diante de um mundo plural e globalizado não
pode ser marcada pela força hegemônica de uma igreja ou de
uma tradição religiosa. Ela precisa estar alicerçada no espírito do
diálogo e do respeito às tradições e, acima de tudo, pautada na
responsabilidade com o mundo habitado: a oikoumene.
Pastor Joel Zeferino:
A CESE tem um histórico de atuação junto às comunidades
e grupos em luta por direitos. Algo que está bem marcado nos
princípios de apoio a pequenos projetos – que é o maior programa de apoio da CESE – é de que eles não tenham um cunho
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assistencialista, e que favoreçam o desenvolvimento autônomo
e a luta por direitos das comunidades e grupos apoiados. Além
disso, o respeito à integralidade dos Direitos socioeconômicos
e ambientais está presente na análise e acompanhamento dos
projetos. Significa dizer que nesse apoio estão sempre presentes
preocupações como as questões de raça, gênero, entre outras...
a CESE tem marcado sua atuação por uma postura crítica das
ações da assim chamada “Bancada Evangélica” presente não apenas no nível Federal, mas também nos Estados e Municípios. De
fato, essa “bancada evangélica” tem representado uma série de
impedimentos e retrocessos na luta por direitos de povos quilombolas e indígenas. Por isso mesmo tem apoiado e participado
de ações que visem afirmar esses direitos. Foi assim que a CESE
ajudou a organizar duas “Visitas Ecumênicas” no Mato Grosso em
apoio a luta dos povos Guarani-Kaiowá e Terenas, a primeira em
outubro de 2015 a segunda em julho de 2016. No centro estava
o pedido de uma CPI do Genocídio, e por isso a participação
de duas audiências na Câmara dos Deputados, além de visitas
aos locais de chacinas e territórios em disputa, o que resultou
também numa campanha internacional pedindo boicote aos
produtos da região, pois estariam manchados com o sangue dos
povos indígenas. Outra ação nesse sentido foi neste ano, durante
a Assembleia da CESE quando cerca de 50 pessoas de igrejas de
todas as regiões do país participaram de uma visita em apoio a
luta dos povos quilombolas da região da Ilha de Maré, em disputa com as grandes empreiteiras e com o Governo do Estado.
A visita rendeu além da visibilidade internacional para as lutas
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de catadores e marisqueiras, uma renovação do compromisso em
apoio a projetos e ações desses grupos e comunidades.
Isto significa uma postura de responsabilidade em favor do
bem-estar de toda a criação, pois a motivação missionária não
é a “conversão” do/a outro/a para a minha religião ou a implantação de igrejas, mas, sim, a meta é o amor, é o Reino de Deus e
a inclusão de todos e todas na promoção da justiça, da paz, da
compaixão, do respeito e da fraternidade entre os povos. Uma
ação missionária ecumênica exige uma postura política diante do
mundo. Exige que muitas vezes façamos crítica à própria religião
quando ela passa a compactuar com esquemas que levam à morte,
que geram violência e que destroem povos, culturas e tradições.
É preocupante uma ação missionária cuja meta é implantar igrejas
nos territórios indígenas sem respeitar as tradições que já existem.
Para a CESE, segundo a reverenda Sônia Mota:
A melhor ação missionária que podemos prestar aos povos
indígenas é caminhar ao lado deles denunciando os descasos,
assassinatos e toda sorte de violência a que estão sendo submetidos. Uma ação missionária que dialogue e respeite os seus
princípios, a sua religiosidade, seus usos e costumes.
No entanto, sabe-se que existem outras instituições cristãs
promovendo uma missão religiosa com características humanizadoras e dialogais, muito embora são poucas comparado ao
número de organizações católicas e protestantes no Brasil. Mas
vale ressaltar, por exemplo, o Conselho de Missão entre Povos
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Indígenas (COMIN), criado em 1982, cujo compromisso é apoiar
as prioridades colocadas pelos povos e comunidades indígenas,
respeitando seu jeito de ser e sua cultura, assim sendo, geram
parcerias e apoio nas áreas de educação, saúde, terra, organização, sustentabilidade e defesa de direitos. O COMIN é vinculado
à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB)
e, atualmente, é um dos programas da Fundação Luterana de
Diaconia (FLD). Há produções de livros e de material audiovisual
com o desejo de superar preconceitos e proporcionar efetivamente os direitos das várias etnias indígenas e de suas tradições.
Em 2019 o título da semana dos povos indígenas foi Quebrando
preconceitos, construindo respeito: luta e Resistência dos Povos
Indígenas no Brasil.
Evidentemente o fenômeno religioso é complexo e precisa ser
compreendido numa rede de tensões, cumplicidades e ambivalências. Este texto apenas buscou assinalar uma voz nesta polifonia
social, uma vez que, para além de relatos oficiais, a CESE tem
encorajado grupos subalternizados em solo brasileiro e tem prestado uma espiritualidade diaconal ecumênica e libertadora. Sim,
trata-se de mais uma voz nesse emaranhado todo, porém uma
voz profética, responsável, criativa e emancipadora.
De fato, a CESE com suas múltiplas ações coloca-nos
questões como: que sociedade queremos como cristãos? Que
teologia produzimos em nossas comunidades? Como a missão
ecumênica traduz-se em descolonização e garantia de direitos
sociais e humanos?
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Uma crise chamada Brasil e o
silenciamento das profecias
1, 2

“Não nos lembramos de que nós não nos conhecemos
uns aos outros, dentro de nosso próprio país, e tudo
aquilo que fica pouco adiante dos subúrbios das
nossas cidades, na vaga denominação Brasil, terra
de duvidosa existência, com a sua homenagem da
fantástica geografia pré-colombiana”.
Lima Barreto3

Muitos analistas da política e da economia brasileiras têm
afirmado que talvez esta seja a pior crise vivida pelo Brasil desde o
período da ditadura militar. Outros são mais enfáticos e afirmam

Versão reduzida e adaptada do artigo “Uma crise chamada Brasil”, publicado
em KoBra. BRASILIKUM. Freiburg. Ausgabe 253/254/Juni 2019, p. 7-11.

1

Romi Márcia Bencke, Secretária Geral do Conselho Nacional de Igrejas
Cristãs do Brasil - CONIC.
2

Barreto, Lima. Carta a Assis Viana. In. SCHWARCZ, Lilia Moritz. Lima Barreto – Triste Visionário. São Paulo: Companhia das Letras. Versão Kindle, 2019.

3
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que a atual situação do país é pior do que a de 1964 a 1985. As
razões para tais afirmações são muitas, sendo que as principais
delas estão diretamente relacionadas à gradativa dissolução da
democracia de baixa intensidade experimentada nos últimos anos
e amparada pela Constituição Federal de 1988.
A dissolução da democracia é visível na crise de legitimidade das principais instituições políticas, em especial, o Superior
Tribunal Federal, já que enfraquece dia a dia seu principal papel
que é o de zelar pela Constituição, tornando-se refém da opinião
pública. Não menos enfraquecidos estão os partidos políticos, que
não conseguem apresentar projetos para o país e o Parlamento,
caracterizado pela baixa representatividade da sociedade civil e
pela baixa confiança da população. Neste processo de diluição
da democracia lembre-se ainda o Ministério Público Federal,
cujos ocupantes capturam a instituição para colocá-la a serviço
dos objetivos políticos privados de seus integrantes, ao invés de
monitorar a implementação da Constituição.
Outra razão para afirmações tão categóricas é o empenho em
privatizar as principais empresas públicas do país, com destaque
para a Petrobrás. A indústria brasileira tem sido igualmente afetada pelo atual processo de diluição de um país que não consegue
ir além das suas potencialidades e capacidades.
O processo de dissolução do país não ignora o desinvestimento público em áreas fundamentais como a saúde e a educação.
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A Emenda Constitucional 95/2016 congelou por vinte anos os
gastos públicos e reduziu o investimento em áreas prioritárias
como saúde e educação públicas. Para um país com 13 milhões
de pessoas desempregadas, em que 80% da população dependem
do Sistema Único de Saúde e 73,5% dos brasileiros encontram
na educação pública um caminho para romper com o ciclo da
pobreza, a Emenda Constitucional 95/2016 representa uma opção
consciente por aumentar as fissuras sociais.

Teologias comprometidas com a vida
O Brasil, como muitos países latino-americanos, em seu
período histórico mais difícil, que foi o da ditadura civil-militar,
contou com teologias vibrantes e comprometidas com os processos de libertação que poderiam conduzir o continente para a
democracia, distribuição de riquezas, reforma agrária, para o fim
das repressões do Estado e das práticas de tortura.
A Teologia da Revolução, a Teologia da Libertação, a leitura
popular da Bíblia e a educação popular são sinônimos não apenas de elaborações teológicas próprias do continente, mas de
metodologias concretas que contribuíram para os processos de
organização popular que tiveram como horizonte a concretização
do amor misericordioso de Deus, que dispersaria os de coração orgulhoso, deporia dos tronos os poderosos e cumularia de
bens os famintos por meio de uma distribuição justa das riquezas
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(Lc 1.50-53): a teologia encarnada na vida real e concreta do povo
de Deus, representado pelas pessoas excluídas do sistema de
morte que é o capitalismo. Estas teologias encontravam morada
tanto na Igreja Católica Romana quanto nas igrejas protestantes.
Evidentemente que não sem tensionamentos e, algumas vezes
silenciamento das pessoas mais ousadas. As igrejas, assim como
a sociedade, dividem-se em classes econômicas.
Apesar destes tensionamentos, a igreja latino-americana (em
sua diversidade confessional) realizou a sua radical opção preferencial pelas pessoas pobres. Foi audaz na denúncia do racismo
estrutural, organizou as pessoas atingidas por barragens, contribuiu para a organização de camponeses e camponesas sem terra.
A Fazenda Anonni, no Rio Grande do Sul é um símbolo deste
comprometimento. Não ficaram ausentes o compromisso com as
demarcações das terras indígenas e nem as lutas sindicais. Era o
movimento do Jesus Libertador que denunciava os muitos vales
de ossos secos (Ez 37) da América Latina.
Este compromisso com os direitos das pessoas pobres e com a
distribuição de riquezas não foi em vão. Os movimentos cristãos
comprometidos com a justiça foram muito importantes para que a
América Latina alcançasse períodos de avanços sociais. É verdade
que nunca conseguimos a redução da desigualdade econômica,
nem conseguimos o fim da violência estrutural. Entretanto, no
Brasil, contribuímos de maneira significativa para que nossos
irmãos e irmãs do Nordeste não precisassem mais migrar por
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causa da seca. A Campanha por um Milhão de Cisternas foi um
compromisso para que o deserto se transformasse em terra arável.
No entanto, o deus cabeça de Hidra do capitalismo renova
suas forças. Cortam-se duas cabeças dele, mas em seu lugar
crescem duas novas. Este deus retorna com novas forças e características. Desta vez, a luta torna-se mais complexa e identificar
suas estratégias é difícil. O deus capitalista se financeiriza. É difícil
identificar seu templo. O que se identificam são os sacrifícios
dos quais ele se alimenta para se fortalecer. Ele exige o corpo e o
sangue de mulheres, indígenas, imigrantes, refugiados, crianças,
jovens negros, camponeses e camponesas, LGBTIQ+, quilombolas, pessoas atingidas pela mineração, territórios sagrados das
populações escravizadas.
As medidas de austeridade que sacrificam vidas são as oferendas levadas ao altar deste deus capitalista financeirizado.
O congelamento de gastos públicos por 20 anos e a Reforma
da Previdência são alimentos de um deus que consome a vida
de pessoas pobres para que sacerdotes e sacerdotisas deste deus
possam se locupletar.

Dados do Banco Central e da OCDE
Os dados do Banco Central mostram que, entre 2013 e 2018,
as subvenções e subsídios alcançaram 121 bilhões de reais. Estes
são valores que o Estado deixou de arrecadar por não ter cobrado
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determinados tributos, principalmente de grandes empresas, entre
elas os bancos, e do agronegócio. Os dados da Organização de
Cooperação e de Desenvolvimento Econômico - OCDE mostram
que, entre 1995 e 2016, os impostos sobre renda, lucro e ganhos
de capital, em percentuais do PIB, foram de 6,3%, quando a média
da OCDE foi de 11,3%. Isso significa que os ganhos de capital são
pouco tributados no Brasil. Em oposição, no mesmo período, a
média de arrecadação de impostos sobre produtos e serviços registraram 13,1% do PIB, em 2017. Isso indica que se tributa muito
o consumo, que é pago por todas as pessoas, sejam elas ricas ou
pobres, e tributa-se pouco os ganhos sobre capital. Portanto, o que
há no Brasil é um sistema de tributação regressiva, onde quem
ganha mais paga menos impostos e quem ganha menos paga
mais impostos. O Brasil é um país idólatra, porque diariamente
apresenta sacrifício ao deus do capitalismo financeirizado.

País de existência duvidosa. Que país é esse?
Somos muitos brasis dentro de um único Brasil, sutilmente
caracterizado por Lima Barreto como uma terra de duvidosa existência, cujos habitantes não se reconhecem mutuamente.
A dívida social do país é imensa, em especial, com as populações afro-brasileiras, indígenas e camponesas. As mulheres
também sofrem as consequências de viver em um país cuja
existência é duvidosa. A estratificação da sociedade é a principal identidade do Brasil. A tentativa de ruptura com este legado
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histórico está custando caro. Os espectros das elites rondam permanentemente e atuam sempre que se buscam novos caminhos. A
violência, a repressão e o extermínio são os castigos aplicados aos
que ousam subverter a ordem. Os instrumentos de manipulação,
embora antigos, são atualizados na versão de religiões-espetáculos, que se tornam ópio, o pão e o circo que se materializam no
desmonte da cultura e da educação.
O autoritarismo e o discurso de um Estado voltado para
os “homens” de bem vão sangrando o sonho e a esperança de
que as coisas poderiam ser diferentes. A apatia toma forma e a
população vive como zumbi, sem entender ou sem querer entender o que está acontecendo. Nota-se um processo crescente de
perda de humanidade.
As mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista
Anderson Gomes continuam sem resposta.
A ação da polícia militar do Rio de Janeiro que resultou nos 80
tiros que mataram o músico Evaldo Rosa dos Santos e o catador
de material reciclável Luciano Macedo, que tentou salvar Evaldo
foi caracterizada pelo presidente da República como incidente.
A relação entre políticos eleitos e milícias torna-se cada
vez mais evidente. Perdeu-se qualquer sentimento de pudor. O
governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, em uma ação da
Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, sobrevoou
no dia 04 de maio de 2019, em um helicóptero, a cidade de Angra
dos Reis. Durante o voo, atiradores de elite dispararam contra
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civis sob o pretexto de combater “bandidos”, como se pessoas
em conflito com a lei não tivessem o direito à defesa e pudessem
ser caçadas. Ao iniciar o voo, o governador anuncia que estão
iniciando uma operação para “pôr fim à bandidagem”.
No dia 06 de maio, estes mesmos atiradores de elite que
acompanharam o governador na operação do dia 04 de maio,
provocaram a morte de oito pessoas em uma ação no Complexo
da Maré. Os moradores dizem que o helicóptero da polícia atirou
no horário em que as crianças saíam das escolas. O objetivo da
operação era prender um traficante de drogas. O governador do
Rio de Janeiro autorizou a polícia a atirar a longa distância, sem
verificar se o alvo da operação seria realmente um suspeito e sem
realizar abordagens policiais não violentas, que garantiriam a
proteção dos suspeitos. Somente no primeiro trimestre de 2019, a
polícia militar do Rio de Janeiro matou 434 pessoas, o equivalente
a sete pessoas por dia.
O Brasil vive uma crise? Eu diria que vivemos em uma crise
chamada Brasil. A crise chamada Brasil se caracteriza por um
forte processo de anomia social. A solidariedade é criminalizada
e a violência é enaltecida. As pessoas, os movimentos e grupos
que defendem os diretos humanos vivem em completa insegurança, alguns já foram obrigados a optar pelo exílio. Enquanto
isso os que atacam e criminalizam os direitos humanos ocupam
os espaços na política representativa.
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Lembro duas pessoas que foram levadas a optar pelo exílio. A
primeira, o deputado federal Jean Wyllys, defensor dos direitos
das populações LGBTIQ+, mas também um aguerrido defensor
dos direitos das mulheres e da diversidade religiosa.
A segunda é Camila Montovani, uma jovem evangélica do
Rio de Janeiro que passou a ser ameaçada por cristãos pelo simples fato de ter organizado um grupo chamado Evangélicas pela
Descriminalização do Aborto. O trabalho destas jovens mulheres
é o de oferecer acompanhamento pastoral a mulheres que, por
alguma razão, optaram por interromper a gravidez. Além disso,
estas jovens realizam rodas de conversa sobre violência doméstica junto a mulheres evangélicas de periferia e orientam estas
mulheres a denunciar violência.
As ameaças e perseguições sofridas por estes dois ativistas são
sofridas por inúmeros outros. Elas são consequência dos caminhos que o Estado brasileiro está tomando. Tais caminhos não
conduzem apenas para a redução dos investimentos públicos em
educação, saúde e previdência. Mas também conduzem a um
conservadorismo religioso para reduzir direitos civis, em especial,
mulheres e LGBTIQ+.
Não poderia deixar de citar a PEC 29/15 cujo objetivo é proibir e dificultar o acesso ao aborto seguro e legal para os casos já
previstos em lei: quando a gravidez pode significar risco de vida
para a mulher, quando ela é decorrente de estupro e quando há
fetos anencéfalos. Para tanto, pretende-se incluir no Artigo 5° da
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Constituição Federal o “direito do nascituro” ou, então, o direito
à vida desde a concepção.

Há esperanças nesta crise chamada Brasil?
Em Triste Fim de Policarpo Quaresma, Lima Barreto, ao descrever o povo brasileiro, revela como se deu a formação do Brasil,
pelo autoritarismo, pela violência e pela negação do debate. Diz
Lima Barreto4:
Brancos, pretos, mulatos, caboclos, gente de todas as
cores e de todos os sentimentos, gente que se tinha
metido em tal aventura pelo hábito de obedecer, gente
inteiramente estranha à questão do debate, gente arrancada à força aos lares ou à calaçaria das ruas, pequeninos,
tenros, ou que haviam se alistado por miséria; gente
ignara, simples, às vezes cruel e perversa como crianças
inconscientes; às vezes boa e dócil como um cordeiro,
mas enfim gente...

Esta gente quando se reconhece como sujeito e se organiza
provoca mudanças. Portanto, somos essa gente que pode virar

4 Barreto, Lima. Triste Fim de Policarpo Quaresma. In. SCHWARCZ, Lilia
Moritz. Lima Barreto – Triste Visionário. São Paulo: Companhia das Letras.
Versão Kindle, 2019.
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o jogo desta crise chamada Brasil. Alguns exemplos já temos,
como as organizações indígenas, quilombolas e camponesas.
Acrescentem-se o movimento de mulheres organizado e a defesa
das universidades públicas.
Este Brasil, de existência duvidosa, pode reencontrar-se
com sua gente, com sua diversidade cultural e religiosa. Para
isto, no entanto, talvez precise enfrentar alguns de seus fantasmas como a escravização das pessoas negras e indígenas, a
violência e a desigualdade.
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Colega nos estudos e nas artes

1

Não pode ter sido mera coincidência que, por seis anos seguidos, Nelson e eu tenhamos sido designados para compartilhar a
sala de estudos no Instituto Pré-Teológico (sempre outra sala, mas
sempre juntos). A praxe normalmente era redistribuir, a cada ano,
os ocupantes das salas de estudos com seus livros, cadernos etc.,
cada salinha com chefe, subchefe, alunos de classes intermediárias
e novatos. Deve ter havido alguma intenção por parte da direção
da escola ao nos manter sempre na mesma sala de estudos de
1962 a 1967. Acredito que buscaram incentivar o que se chama de
emulação, uma concorrência construtiva, de inspiração recíproca
entre um que vinha da colônia teuta (de apelido “Formiga”, pela
capacidade de trabalho), e outro, da Bahia (logo: “Baiano”).
A escola premiava, ao final de cada ano e para cada classe, o/a
melhor aluno/a em Português, Alemão e Conhecimentos Gerais.
Quis a Providência que eu tirasse o prestigioso 1° lugar nessa

Walter O. Schlupp é engenheiro de som/acústica, violinista e intérprete de
conferências.

1
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última categoria ao final do meu primeiro ano do IPT. Isso me
subiu à cabeça e no ano seguinte me empenhei em repetir o feito,
inclusive sacrificando envolvimento no esporte para garantir o
desempenho acadêmico. De nada adiantou. Ao mesmo tempo
em que o Nelson foi carregado nos ombros no júbilo dos colegas
pela conquista da Olimpíada Evangélica na categoria sub-16, ele
ainda levou o troféu da premiação em Conhecimentos Gerais.
Estava instalada uma tácita competição em que, ao mesmo tempo
em que colaborávamos intensivamente nos estudos, ao cabo dos
5 anos e meio ele acabou vencendo por 4 a 1 (o último ano do
colégio, hoje 2° grau, interrompemos ambos para um intercâmbio;
vide pág. 257).
A intensidade da nossa colaboração acadêmica fora da sala
de aula se ilustra no seguinte episódio: certa vez o professor de
alemão Theodor Kleine deu como tema de casa uma redação
sobre como conservar, por meio de prensagem, flores silvestres
da Heide alemã, região famosa por sua floração intensa e peculiar.
Nelson e eu trocamos ideias sobre o possível procedimento de preparo das ditas flores; não lembro de qualquer pesquisa. Cada qual
escreveu e entregou sua redação. Depois de devolvida, em ambos
os cadernos constava a mesma observação em vermelho: “Kilpp
e Schlupp, quem é o autor dessa redação?” Por aí mesmo ficou.
O tema estipulado para esse dever de casa (em alemão: “Wie
man Heideblumen presst”) reflete o alto grau de germanidade
ainda prevalente em nossa escola, mesmo 20 anos depois da
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“nacionalização” imposta pelo governo brasileiro durante a 2ª
Guerra Mundial. (Afinal, qual é a de esperar de alunos brasileiros
a familiaridade com a floração peculiar de determinada região da
Alemanha?). Metade das aulas era lecionada em alemão, por professores alemães, certamente custeados pelo governo alemão (via
igreja), que por sua vez recebia recursos via imposto eclesiástico.
Já muito cedo (1933, cf. o relatório desse ano 2) o extinto
Instituto Pré-Teológico cultivava a tradição de, uma vez por
ano, promover um English Evening, noitada em que cada classe
apresentava alguma peça encenada ou cantada, inclusive, às
vezes, tendo como convidado o cônsul britânico ou outras personalidades de origem anglófona. O evento inteiro transcorria
exclusivamente em inglês. Numa dessas ocasiões o Nelson personificou um monge a proferir extensos monólogos em sua ermida,
os quais provavelmente só um que outro professor ou convidado
conseguiu entender. A nós alunos simplesmente faltava o conhecimento suficiente do idioma.
A certa altura coube à faixa etária da nossa classe apresentar candidatos à diretoria do Grêmio Estudantil. Candidato
natural para presidente era o Breno Dietrich, por sua índole e

Jahresbericht des Evangelischen Proseminars, Gymnasiale Bildungsanstalt,
São Leopoldo, über das Schuljahr 1933. Impresso por Rotermund & Co.,
São Leopoldo [1933], p. 15ss, acessado em http://bit.ly/2K5eONrRelatorioIPT1933 em 8 de junho de 2019.
2
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envolvimento até ali. Infelizmente foi vetado pelo corpo docente,
por razões estritamente acadêmicas: Breno ousara o salto de
entrar numa classe um tanto adiantada do nosso exigente colégio (estudavam-se 5 idiomas ao mesmo tempo, entre eles latim e
grego). Em consequência, era muito compreensível que o Breno
precisasse de enorme empenho para acompanhar os estudos; os
professores achavam que a responsabilidade de liderança estudantil poderia comprometer seu aproveitamento acadêmico. Eles
sugeriram “Nelson ou Walter”. No catar dos feijões, constatou-se
a filigrana estatutária de que o Nelson não tinha idade suficiente
para a função de presidente do Grêmio Estudantil. A ninguém
ocorreu contornar esse empecilho mediante o que hoje se chama
de “PEC”, o que, num colégio de reles 130 alunos, não deveria ser
difícil. Seja como for, sobrou para o Walter. Eleito sem oposição,
cumpri o mandato o melhor que pude – pode-se dizer: como
pelego dos professores. Aprendi que não sou talhado para função
política nem executiva. Já o Breno deu a volta por cima: eleito
presidente da também estudantil União de Interesses Culturais,
vindicou-se organizando junto com o CTG Tio Lautério uma
retumbante festa junina gaudéria como o Morro do Espelho
jamais tinha visto.
Certa feita, durante o penúltimo ano de colégio, Nelson e
eu andávamos pela Rua da Praia (Andradas) em Porto Alegre,
quando casualmente topamos com o ex-colega Rolf Gliesch. Ele
recentemente voltara de um intercâmbio de um ano nos Estados
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Unidos. De cara nos perguntou se não tínhamos interesse em
nos candidatar para intercâmbio junto ao International Christian
Youth Exchange. Abraçamos a ideia e um ano depois estávamos a
caminho, Nelson para South Dakota, eu para a Califórnia. Vibrei
muitíssimo com essa chance. Entretanto a experiência não foi
fácil, e hoje concordo com a avaliação bem mais ponderada que
o Nelson depois fez a respeito. Seja como for, não há dúvida de
que essa abertura de horizontes e a maior familiarização com
o inglês teve enormes consequências para nossa vida posterior.
Nos Estados Unidos, concluímos a High School; e ao voltarmos, o
secretário do IPT espontaneamente nos entregou um certificado
de conclusão do mesmo, ainda que tivéssemos estado ausentes
por todo o 2° semestre. Assim tínhamos em mãos a conclusão do
2° grau americana tanto quanto brasileira. Pareceu-me também
como que um reconhecimento pelo nosso desempenho. Dito
secretário, ex-diretor do internato Ernst Dietschi, afinal, foi quem
atiçara nossa saudável competição.
Nelson entrou imediatamente na Faculdade de Teologia em
S. Leopoldo/RS, no meio do ano mesmo. Eu, recém-saído da
vibrante Califórnia dos hippies, do surfe e da vanguarda nas
inovações, resolvi “olhar o outro lado da vida” prestando serviço voluntário pelo restante do ano nos Asilos Pella e Betânia
em Taquari/RS.
Na então Faculdade de Teologia ficamos conectados mais
pelas artes que pelos estudos. No nosso 2° ano de faculdade, Breno
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Dietrich, mencionado acima, se elegia Presidente do Centro
Acadêmico Dr. Ernesto Schlieper e me convidou para a função de
diretor cultural, cobrando de saída que se montasse uma excursão
artística pelas comunidades da IECLB durante o recesso de julho,
como já tinha sido praxe no nosso colégio IPT. Considerando o
inusitado desfecho que teve essa excursão, penso que vale a pena
descrevê-la aqui em rápidos traços, até para resgate histórico de
interesse mais amplo, uma vez que nos impactou no contexto
político ditatorial da época.
Estávamos em 1970. Preparamos o melodrama “Aleluia Billy”,
em 3ª edição (a 1ª nossos antecessores haviam encenado no alemão original de Helmut Barbe). Trata de um pastor, com família,
a atuar numa periferia urbana com todas as suas vicissitudes.
Conteúdo “social”, portanto. Nelson fez o papel de chefe da gangue
a infernizar a vida do pastor (interpretado por Sérgio Schmidt).
No encaminhamento democrático da tournée a maioria escolheu o roteiro de viagem mais longo possível (fui contra, voto
vencido): Serra Gaúcha, Oeste Catarinense, Foz do Iguaçu, Norte
do Paraná, Guaíra (visitamos as cataratas hoje submersas no Lago
de Itaipu), São Paulo capital (via Assis), Rio de Janeiro, Petrópolis
e várias comunidades no Espírito Santo. Duração prevista: 3 semanas. Além do teatro, nosso coral masculino Música 8 (com Nelson
no tenor) apresentou canções de igreja de feitio novo (dentre
elas “Vira, vira”, cujo texto adaptei de Eclesiastes 3, aproveitando
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o hebraico recém-aprendido; é cantada ainda hoje; melodia de
Pete Seeger, popularizada por The Byrds).
Antes de partirmos, a peça teatral teve que ser submetida à
censura da época. Apresentamo-la a um agente de polícia, na
Fundação Evangélica em Hamburgo Velho, sob o olhar atento
e solidário do diretor Günther Schmeling. Passamos incólumes,
exceto por uma insignificante insígnia (trocadilho intencional)
do personagem guarda-civil.
Tudo foi bem até chegarmos ao Rio. Ali o Sr. Benno Kersten,
pessoa finíssima da comunidade evangélica, informou que a
polícia entrara em contato, acionada por uma autoridade de
Petrópolis, RJ, para onde estava prevista a apresentação seguinte
à da capital. Exigiam nova apresentação à censura do Rio. Não
teve jeito, fizemo-la à tarde e fomos sumariamente proibidos de
continuar apresentando o “Aleluia Billy”. O parecer da agente
da censura foi sucinto: “Essa peça não condiz com o regime em
vigor”, deixando o salão ao sonoro toque-toque do salto alto.
A noitada na comunidade local se resumiu à parte musical do
nosso programa.
Em tese, teríamos que interromper ali a tournée, cancelando todas as demais récitas. Mas de Petrópolis insistiam em
pelo menos nos receber. Brindaram-nos com um estrogonofe e
um discurso da presidente da OASE local, lamentando demais
o nosso impedimento. Em nossos telefonemas para o Espírito
Santo, cancelando as récitas previstas para lá, as reações capixabas
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manifestavam consternação e revolta. Dia seguinte, melancólica
partida da troupe, que imediatamente voltaria de ônibus para o sul.
Eu me despedi, pois seguiria para Salvador, onde moravam meus
pais. O ônibus partiu e de imediato fui abordado pela diaconisa
local. Convidou-me para uma conversa, na qual apresentou a sua
versão dos fatos:
Nossa apresentação em S. Paulo (no Heydenreichhaus, rua
Oscar Porto, hoje substituído por arranha-céu) teria causado
espécie naquela sede da comunidade evangélica alemã paulistana.
Alguém de lá, segundo a irmã, teria ligado para a presidente da
OASE em Petrópolis, que também era juíza, objetivando sustar o
prosseguimento da tournée (certamente considerada “subversiva”).
A juíza-presidente-de-OASE então teria contatado autoridades
no Rio de Janeiro. O resto está relatado acima.
Reiniciadas as aulas em São Leopoldo, recebi a visita do
Presidente da IECLB Karl Gottschald, que queria se informar
sobre o incidente. Apenas escutou, e o assunto morreu por aí. Se
alguém tivesse sido fichado no famigerado DOPS, eu estaria junto;
mas tudo indica que não. Prova disso é que dois anos depois fui
detido por inadvertidamente me aproximar demais do paiol do
“16° Regimento de Infantaria” no mato de eucalipto da estrada
velha para Sapucaia. (Estava procurando cogumelos para sopa...).
Retiveram minha carteira de identidade por dois dias, ao cabo
dos quais um major a devolveu, contorcendo-se em desculpas e
explicações pelo transtorno causado. Ficha limpa, portanto.
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Dali em diante Nelson e eu seguimos caminhos distintos.
Passadas cinco décadas, trocamos o domicílio: ele na Bahia, eu
no berço da colonização alemã. Nossas famílias se relacionam
muito bem até hoje. Em retrospecto, chama minha atenção que,
apesar do meu gênio por vezes impaciente, o relacionamento com
o Nelson sempre foi muito tranquilo e ponderado. E assim continua até os seus 70 anos, ao longo dos quais tive o privilégio de
com ele partilhar um convívio muito enriquecedor e pelos quais o
congratulo num retrospecto que me enche de satisfação e gratidão.
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1

I

nicio essas breves linhas dizendo que me considero privilegiada por ser filha de Nelson Kilpp e agradeço por poder

ter a presença dele em minha vida, desempenhando a paternidade
em todas as suas formas.
A ideia de escrever um texto em homenagem aos seus 70
anos me pareceu simples, tendo em vista a infinidade de maravilhosas lembranças, vivências e aprendizados que tenho na
memória. Ao tentar escolher apenas uma dessas recordações para
rememorar, contando a que mais marcou a minha vida, passei
a achar a tarefa um pouco mais complicada, já que envolvia a
eleição de um evento em detrimento de tantos outros momentos
igualmente importantes.
A relação pai e filha, no entendimento que tenho, em razão
de como a vivencio e tenho vivenciado durante todos esses

Raquel Ângela Kilpp nasceu em 25.09.1978 na cidade de Chapecó/SC. É
graduada em direito pela UNISINOS e trabalha como assessora no Tribunal
de Justiça do Estado do RS. Atualmente reside em Porto Alegre.
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anos, é permeada por afeto, carinho, confiança, troca, respeito,
compreensão, não julgamentos, amparo, diálogo, valorização,
ensinamentos.
Gosto de lembrar da minha infância e do tempo em que moramos na Alemanha. Tive a possibilidade de viver essa época de
forma completamente lúdica, com muita intensidade, liberdade,
leveza e doçura.
Em meados da década de 80, recebemos a notícia do falecimento do meu avô materno. Naquela época as passagens aéreas
eram absurdamente caras permitindo que apenas minha mãe e
irmã – que ainda era um bebê – pudessem vir ao Brasil e permanecer aqui por algumas semanas. Meu pai e eu ficamos na
Alemanha. Apesar de ser um momento difícil, ele foi amenizado.
O pai se desincumbiu muito bem da tarefa de cuidar sozinho de
mim, da casa, da rotina de estudos e ainda organizou uma festa
de aniversário para mim. Fui uma criança muito feliz.
Na adolescência, as boas lembranças são igualmente incontáveis. Meu pai incrivelmente sempre possuía uma forma muito
mais simples de me explicar aquelas equações de matemática e
física que pareciam impossíveis de serem resolvidas com a explicação dada pelos professores.
Lembro, ainda, de quando participamos da gincana do colégio e a minha turma foi vencedora da competição. Uma das
brincadeiras consistia em os alunos, juntamente com mãe ou
264

R eminiscências

pai, reproduzirem alguma dupla de personagens conhecidos. No
nosso caso, eu fui caracterizada de Olívia e meu pai de Popeye e
recebemos nota máxima pelo figurino.
Foi meu pai, também, que me ensinou e em mim despertou –
através do próprio exemplo – o gosto pela leitura, pelo estudo
e pela busca do conhecimento constante, o que logo se tornou
uma paixão. Os livros definitivamente vieram para ficar e fazer
parte da minha vida.
A cada dúvida ou questionamento, acerca de questões diversas
da vida, o diálogo sempre esteve presente, assim como o ensinamento transmitido por ele.
Na vida adulta, os aprendizados continuam; a forma de viver
a relação filha e pai permanece lúdica.
Essas são apenas algumas lembranças para citar; todavia, a
quantidade de momentos vividos é infinitamente maior.
Meu pai sempre foi meu maior incentivador, em todos os
projetos pessoais. Sempre pude e posso contar com ele em todos
os momentos da vida; ele está sempre presente, pronto para dizer
palavras de conforto ou apenas me ouvir.
Pai, te amo! Obrigada por tudo que sempre fez e faz por mim.
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Sobre Nelson Kilpp
•

Nascido a 25 de agosto de 1949 em Linha Germano Gewehr,
no atual município de Teutônia/RS.

•

Formou-se Bacharel em Teologia pela Faculdade de Teologia da
IECLB (atual Faculdades EST), em 1973. Concluiu Doutorado
na Philippsuniversität de Marburg, Alemanha, em 1987.

•

Foi Pastor da IECLB na Paróquia de Chapecó, Santa Catarina,
de 1973 a 1980.

•

Atuou como Professor da Escola Superior de Teologia (atual
Faculdades EST), de 1987 a 2010 e a partir de 2016. Foi Professor
da Faculdade Unida de Vitória de 2014 a 2016.

•

Publicou diversos livros e artigos na área de Bíblia e Ecumenismo.

•

Orientou incontáveis alunos de graduação e pós graduação na
área da teologia.

•

Atualmente reside em Salvador/BA onde continua a trabalhar com
a Bíblia assessorando estudos, bem como a orientar alunos/as de
doutorado e mestrado. Também traduz textos bíblicos e exerce
o ministério como pastor voluntário nas Igrejas Presbiteriana
Unida do Salvador e Luterana, nas cidades de Salvador e Recife,
além de atuar ativamente no movimento ecumênico.

•

Contato: nkilpp@uol.com.br
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